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إهداء

يهـدي املـؤلـفان هـذا الـكتاب إلـى الـرجـال والـنساء الـبواسـل الـذيـن فـدوا أنـفسهم فـي سـبيل الـديـن الـبهائـي فـي 
إيران من عام 1844م حتى عام 1997م.

قال حضرة بهاء اهلل :
"الحــمد هلل الــذي بــعث مــن كــل قــطرة مــن دمــاء أولــيائــه خَـــلًقا ال يُــحصى عِـــّدتــهم إلــى نــفسه 
وجـعلهم مـشارق حـبّه ومـطالـع وّده وهـم أيـادي األمـر بـني الخـلق وهـم الـذيـن نـصروا اهلل فـي كـل 
االعـصار وقـامـوا عـلى مـا أراد اهلل عـلى شـأن مـا اضـطربـوا مـن املـلوك وسـطوتـهم ومـا مـنعهم 
عــن الحق صــليل ســيوفــهم وصــهيل خــيولــهم قــد نــطقوا بــأعــلى الــنداء بــني األرض والــسماء 

ودعوا الكل إلى مولى الورى ومالك اآلخرة واألولى ورب العرش والثرى…".
(من كتاب نار ونور)
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مقتطفات من آثار حضرة بهاء اهلل العربية
مقدمة الطبعة اإلنجليزية الثانية

قـد يـكون الـديـن الـبهائـي فـريـًدا مـن بـني األديـان املـعاصـرة والحـركـات االجـتماعـية فـيما يـتعلق بـتفاؤلـه الشـديـد 
حــول مســتقبل الــجنس البشــري. لــقد وضــع هــذا الــديــن ثــقة بــني أتــباعــه بــأن الــقدرات اإليــجابــية املــوروثــة فــي 
الــروح اإلنــسانــي قــادرة عــلى الــتغلب عــلى جــميع الــعقبات الــتي تــعترض تــوحــيد شــعوب الــعالــم فــي مــجتمع 
تـسوده الـعدالـة والسـالم. إنَّ الـطبعة األولـى مـن هـذا الـكتـاب (الـديـن الـبهائـي - بـحث ودراسـة) قـدمـت لـلقارئ 

تلك العناصر الرئيسية لهذه النظرة العاملية وأسبابها.

إّن الــتطورات الــتي حــدثــت خــالل الــثالث عشــرة ســنة بــعد صــدور هــذا الــكتاب ألول مــرة عــام 1984م أعــطت 
وزنًـــا لـــلتفاســـير الـــبهائـــية فـــيما يـــتعلق بـــأحـــداث الـــتاريـــخ. إّن الـــتغييرات املـــتسارعـــة الـــتي يشهـــدهـــا املـــجتمع 
اإلنــسانــي الــتي تــؤثــر فــي مــشاعــر البشــر ونــحن نــقترب مــن نــهايــة الــقرن العشــريــن هــي فــي الــواقــع تــغييرات 
غــير مســبوقــة وال يــمكن مــقاومــتها. فهــذه األحــداث مــثل االنــهيار املــفاجئ لــلنظام الــشيوعــي ومــا صــاحــبه مــن 
الحــد مــن ســباق التســلح الــنووي وتــبني ودعــم اتــفاقــية الــتجارة الحــرة فــي أمــريــكا الــشمالــية وتــوســعة الــسوق 
األوربـية املشـتركـة وبـروز قـدرة مجـلس األمـن الـدولـي الـتابـع لـألمـم املتحـدة لـلعمل ضـد الـعدوان وبـدايـة سـلسلة 
جــادة مــن عــملية الســالم فــي الشــرق األوســط، كــلها تهــدف إلــى الــتأكــيد عــلى االعــتقاد بــأنــه مــهما يخبئ لــنا 
املســــتقبـل، فــــإنَّ الــــتعاون املشــــترك واالعــــتماد املــــتبادل لــــشعوب الــــعالــــم وأمــــمه أصــــبحت الــــيوم حــــقيقة مــــاثــــلة 

للعيان.

بـالـطبع إنـه مـن الـصعب جـًدا فـصل األحـداث اإليـجابـية عـن تـلك السـلبية الـتي وقـعت خـالل الـعقود األخـيرة. 
فـالـقرن الـحالـي شهـد مـذابـح جـماعـية لـلجنس البشـري بـشكل واسـع لـم يسـبق لـه مـثيل ودمـارًا لـلبيئة يـصعب 
حـصره وتـرديًـا فـي الـحياة الـروحـية واألخـالقـية إلـى دركـات سـتقود إلـى ظـلمات لـم يـكن بـمثلها مـن قـبل. ومـع 
كـــل ذلـــك فـــقد رافـــق هـــذه األحـــداث املـــؤملـــة تـــقدم كـــبير فـــي الـــعلم واملـــعرفـــة وتـــطور واســـع فـــي مـــصادر جـــديـــدة 
لـتحقيق رفـاهـية الـجنس البشـري ورخـاءه ونـمو مـنظم لـلمؤسـسات الـديـمقراطـية فـي شـتى أنـحاء املـعمورة. إنَّ 
هـذا الـتقارب املـتزايـد بـني تـصّور حـضرة بـهاء اهلل الـسماويـة للمسـتقبل ومجـريـات األمـور فـي الـعالـم قـد دعـانـا 

إلى إعداد طبعة ثانية معدلة وحديثة ومزيدة توخيًا للفائدة. 

إنَّ عــملنا هــذا قــد مــنحنا فــرصــة تــصحيح األخــطاء ومــا ســقط ســهًوا ومــا غــفل عــنا ذكــره فــي الــطبعة األولــى. 
كـــما نـــأمـــل بـــأن نـــكون قـــد وفـــقنا فـــي املـــحافـــظة عـــلى الـــتوازن بـــني املـــوضـــوعـــية وااللـــتزام الـــلذيـــن مـــيزا الـــطبعة 

األولى وحازا على تقدير قرائنا األعزاء.

نــــديــــن بــــشكر خــــاص لــــلسيدة تــــيري كــــاســــيدي ولــــزمــــالئــــها الــــعامــــلني فــــي مــــؤســــسة الــــطبع والنشــــر الــــبهائــــية 
األمـــريـــكية Bahá'í Publishing Trust ملـــا قـــدمـــوه مـــن مـــساعـــدة مـــهنية قـــيّمة. كـــما نـــقدم خـــالـــص تـــقديـــرنـــا 

لزوجتينا جوديث وإليزابيث اللتني منحتانا الدعم املعنوي لهذا العمل وأعمال أخرى خالل سنوات عدة.
دوغالس مارتن
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وليام هاتشر 
الندك - سويسرا

األول من شهر تموز (يوليو) عام 1997م.
 مقدمة الطبعة اإلنجليزية األولى

بــناء عــلى تــشجيع املــحفل الــروحــانــي املــركــزي فــي كــندا قــامــت مجــموعــة مــن الــطلبة والــباحــثني عــام 1974 
بــــتأســــيس مــــؤســــسـة لــــدعــــم دراســــة مــــنهجية ومــــنظمة لــــلديــــن الــــبهائــــي عــــلى املســــتوى الــــجامــــعي. فــــازدهــــرت 
املجــموعــة فــي أعــمالــها الــتي أعــدت فــيها مــحاضــرات وســلسلة مــن النشــرات إلــى جــانــب تــنظيم املــؤتــمرات. 
والـيوم تـعتز مـؤسـسة الـدراسـات الـبهائـية ومـقرهـا الـرئـيسي فـي أوتـاوا بـكندا بـوجـود عـدَّة فـروع منتسـبة إلـيها 

في مختلف أقطار العالم.

ومـــع تـــنامـــي هـــذه املـــؤســـسة فـــقد أدركـــنا أنَّ املـــراجـــع املـــتوفـــرة حـــالـــيًا ليســـت كـــافـــية لـــتلبية الـــحاجـــة إلـــى كـــتاب 
دراســــي تســــتند إلــــيه مــــواد الــــدراســــة لــــطالب املــــرحــــلة الــــجامــــعية األولــــى. ولهــــذا كــــانــــت الــــنتيجة صــــدور هــــذا 
الـكتاب. ولـلمؤسـسة مـنا كـل الـشكر والـتقديـر عـلى طـرحـها هـذه املـبادرة الـتي تـحولـت إلـى مشـروع كهـذا وعـلى 

دعمها املتواصل لنا إلخراجه.

كــما نــود أْن نــقدم خــالــص شــكرنــا لــلسيد/ تــود لــوســن مــن معهــد الــدراســات اإلســالمــية فــي جــامــعة مــك كــيل 
McGill University الــــذي راجــــع الــــفصل األول - الخــــلفية الــــتاريــــخية- وأيــــًضا شــــكرنــــا لــــلسيدة بــــراونــــلي 
تـــومـــاس الـــتي ســـاهـــمت بـــخبرتـــها املـــهنية املـــتخصصة فـــي مـــجال التحـــريـــر ومـــا يـــتعلق بـــه مـــن أمـــور فـــنية وثـــمَّ 
تـقديـرنـا لـلسيدة مـاريـون فـنلي مـن جـامـعة الفـال الـتي تـكرمـت بـترجـمة املـصطلحات الـفارسـية والـعربـية. كـما 
نــعرب عــن شــكرنــا أيــًضا لــلسيد/ الري بــكنل والــسيدة بــتي فشــر مــن مــؤســسة النشــر والــتوزيــع الــبهائــية فــي 
أمـريـكا لـلمساعـدات الجـمة واملـتعددة الـتي مـنحانـا إيـاهـا كـما أنـنا مـديـنان لـلسيدة سـوزان لـيونـز عـلى الـجهود 

التي بذلتها في مراجعة مخطوطة الكتاب خالل مراحل متعددة.

وأخـيرًا نـقدم خـالـص شـكرنـا لـلعديـد مـن األصـدقـاء الـبهائـيني الـذيـن شـجعونـا عـلى الشـروع بهـذا الـعمل وعـلى 
األخص زوجتينا العزيزتني اللتني لوال تفّهمهما ودعمهمـا لنا ملا أنجزنا هذا الكتاب.

دوغالس مارتن
وليام هاتشر

تورنتو – كندا 
8 تموز (يوليو) 1984م
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مقدمة املترجم

 The Bahá'í Faith, صـــدر هـــذا الـــكتاب أصـــالً بـــالـــلغة اإلنجـــليزيـــة فـــي عـــام 1984 مـــيالدي، تـــحت عـــنوان
The Emerging Global Religion ومـــن ثـــمَّ صـــدرت طـــبعة ثـــانـــية مـــنّقحة لـــه فـــي عـــام 1997م وقـــد قـــمت 
بــترجــمة الــنسخة املــنّقحة الــتي بــني أيــديــكم بــناء عــلى تــوصــية كــريــمة مــن دائــرة األبــحاث الــتابــعة لــبيت الــعدل 
األعـظم حـيث أشـارت تـلك الـدائـرة إلـى أهـمية هـذا الـكتاب. يـالحـظ الـقارئ شـمولـية الـكتاب مــن حـيث تـعريـفه 
لـلديـن الـبهائـي مـن كـافـة جـوانـبه وأركـانـه. بـدايـة يتحـدث عـن تـاريـخ ميسّـــــر لـلطالئـع املـقدسـة والـرمـوز الـرئـيسية 
فــــي الــــديــــن الــــبهائــــي وهــــم حــــضرة الــــباب وبــــهاء اهلل وعــــبد الــــبهاء وشــــوقــــي أفــــندي. ومــــن ثــــمَّ يــــتطرق الــــكتاب 
للحــديــث عــن الــتعالــيم الــرئــيسية لــلديــن الــبهائــي وطــبيعتها وأهــميتها ومــفهومــها. وفــي الــفصل الــسادس يــدور 
الحــــديــــث عــــن الــــذات اإللــــهية وعــــالقــــتها بــــاألنــــبياء والــــرســــل والــــجنس البشــــري واملــــفهوم الــــبهائــــي مــــن غــــرض 
البشــريــة مــن الــوجــود ومــا مــسئولــية اإلنــسان تــجاه خــالــقه ومــا هــو الــروح ومــا طــبيعته ومــفهومــه. أمّــا الــفصلني 
الــسابــع والــثامــن فــيتعلقان بــالــنظام الــعاملــي الــذي أتــى بــه حــضـرة بــهاء اهلل ومــا يــحتويــه مــن قــوانــني وأحــكام 

ونظام إداري ومؤسسات تعتبر اليوم املرجع الرئيسي لكافة البهائيني في العالم.

فـي الـفصل الـتاسـع مـن الـكتاب يـنصب الحـديـث عـن الـجامـعة الـبهائـية وطـبيعتها ومـفهومـها ومـيزاتـها والـدور 
الـذي قـامـت بـه الـجامـعات الـبهائـيّة فـي شـتّى أنـحاء الـعالـم مـن أجـل تـرسـيخ دعـائـم األخـّوة واملـحبة والـوحـدة 
بـني كـافـة أفـراد الـجنس. أمّــا الـفصل الـعاشـر فيتحـدث عـن األنشـطة واإلنـجازات الـبهائـيّة الـتي كـان لـها أثـر 
مــلموس ومــسموع عــلى كــافــة األصــعدة ســواء كــانــت داخــل الــجامــعة الــبهائــيّة أو خــارجــها والــتي وقــعت خــالل 
العشـر سـنوات األخـيرة مـن الـقرن العشـريـن. وأخـيرًا يـنهي املـؤلـفان كـتابـهما بـالحـديـث عـن التحـديـات الـتي 
تـواجـه الـجامـعة الـبهائـيّة والـبهائـيني فـي الـعالـم الـيوم لـكي يـواجـهوا املسـتقبل. ويـتساءل املـؤلـفان هـل تسـتطيع 
هـذه الـجامـعة أن تـحافـظ عـلى وحـدتـها وقـوتـها خـالل الـسنوات الـقادمـة مـع دخـول أفـراد مـن مـختلف الـطبقات 
واألعـراق والـثقافـات إلـيها؟ وهـل البشـريـة مسـتعدة لـتقبل نـداء هـذا الـديـن؟ وهـل آن األوان لـقبول هـذه الـدعـوة 
بـاعـتبارهـا الـبديـل الـنموذجـي مـن بـني كـافـة األنـظمة الـسياسـية واالجـتماعـية والـديـنية واالقـتصاديـة الـسائـدة 

اليوم والقادرة على سد احتياجات الجنس البشري؟ إن اإلجابة ستكون عندك أيها القارئ.

ومـا يسـبغ عـلى هـذا الـكتاب أهـمية خـاصـة أنـه كـتب بـأسـلوب مـوضـوعـي وحـيادي ومـتّزن وأن جـميع الـوقـائـع 
واملـــفاهـــيم مـــدعـــومـــة بمســـتندات ونـــصوص جـــاءت مـــن أقـــالم مـــؤســـسي الـــديـــن الـــبهائـــي ومـــن كـــتب ومـــراجـــع 

منشورة كما تم ذكر أسماء جميع هذه املراجع على هامش صفحات الكتاب.

وفـــي الـــختام أشـــعر بـــأنـــه مـــن الـــواجـــب عـــلي أن أقـــدم الـــشكر الجـــزيـــل والـــتقديـــر لـــكل مـــن ســـاهـــم فـــي إعـــداد 
وطــباعــة ومــراجــعة الــترجــمة عــلى عــدة مــراحــل. وأود أن أخــص بــالــشكر والــتقديــر والــعرفــان األخــوات األعــزاء: 
فـرح آشـنائـي ومـنى سـيسانـي ونسـريـن جـابـري عـلى الـجهود الـتي بـذلـوهـا فـي مـراجـعة الـترجـمة ومـطابـقتها 
مــع األصــل اإلنجــليزي أمــا الــسيِّد مــصطفى صــبري فــقد كــان لــه دور كــبير فــي املــراجــعة الــلغويــة والــنحويــة 

لكافة فصول الكتاب وإبداء مالحظاته القيّمة التي أخذت بعني االعتبار فََلُه كلُّ الشكر والعرفان.
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أمــا شــكري الــخاص فــهو مــقدم لــلسيدة الــفاضــلة نــدى ســلمانــبور ملــساعــدتــي عــلى فــهم الــعديــد مــن الجــمل 
اإلنجــليزيــة املُـْعِضَلة واملــصطلحات الــغربــية. وال يــفوتــني فــي الــختام إالّ أن أُثــني وأُقــّدر مــا قــامــت بــه زوجــتي 
الـعزيـزة مـن دعـم غـير محـدود ومـساعـدة مسـتمرة وهـيأت لـي الـجو املـناسـب ألتـّمم هـذا الـعمل. فَـَلها مـني كـل 

محبة وتقدير.

عبد الحسني فكري
شباط (فبراير) عام 2000
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الحواشي والتوضيحات
مالحظات املترجم :

1- جــميع اآلثــار الــتي نــزلــت مــن قــلم حــضرة الــباب وحــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء كــانــت إمّـــا بــالــلغة 
الــفارســيّة أو الــعربــيّة وقــد تــمت تــرجــمة بــعض اآلثــار الــفارســيّة لــهم إلــى الــلغة الــعربــيّة. ولــكي يــميّز الــقارئ 

األصل العربي عن غيره فقد طبع النص العربي بالخط العريض.
2- هـناك بـعض آثـار لـحضرة عـبد الـبهاء لـم اسـتطع إيـجاد األصـل الـعربـي أو الـفارسـي لـها ولهـذا تـرجـمت 

من النص اإلنجليزي مباشرة وقد أضيفت بعدها عبارة (مترجم عن اإلنجليزيّة).
3- جـــاءت آثـــار حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي ولـــيّ أمـــر الـــديـــن الـــبهائـــي بـــالـــفارســـيّة والـــعربـــيّة واإلنجـــليزيّـــة وغـــالـــبيّة 
الـنصوص الـتي جـاءت فـي الـكتاب هـي مـن أصـول إنجـليزيّـة، وقـد قـمت بـترجـمتها إلـى الـعربـيّة مـع ذكـر اسـم 
األثـر اإلنجـليزي فـي الـهامـش. عـلًما بـأنَّ غـالـبية آثـار حـضرة شـوقـي أفـندي لـم تـترجـم إلـى الـلغة الـعربـيّة. إنَّ 
أثـره الـوحـيد الـذي تـرجـم إلـى الـعربـيّة وفـي مـتناول الـيد حـتى اآلن هـو كـتاب God Passes By الـذي صـدر 
بــــعنوان "كــــتاب الــــقرن الــــبديــــع" تــــرجــــمة الــــدكــــتور محــــمد الــــعزاوي (مــــن مــــنشورات دار النشــــر الــــبهائــــيّة فــــي 

البرازيل– نيسان 1986) ويشار إلى هذا املصدر باالسم العربي فقط.
4-لـقد تـكررت اإلشـارة إلـى كـتاب "مـنتخباتـي" واملـقصود مـنه كـتاب " مـنتخباتـي از آثـار حـضرت بـهاء اهلل " 
وهـو عـبارة عـن مـقتطفات مـن آثـار حـضرة بـهاء اهلل الـفارسـيّة والـعربـيّة الـتي تـرجـمها حـضرة شـوقـي أفـندي 
  Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh إلــــــــــــى الــــــــــــلغة اإلنجــــــــــــليزيــــــــــــة وصــــــــــــدرت تــــــــــــحت عــــــــــــنوان

واختصارًا للعنوان يشار إلى هذا املصدر بكلمة "منتخباتي".

5-تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنَّ آثـــار حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي الـــتي كـــتبت أصـــالً بـــالـــلغة اإلنجـــليزيـــة واملـــذكـــورة فـــي 
الكتاب هي كاآلتي:

النظام العاملي لحضرة بهاء اهلل 
The World Order of Bahá'u'lláh

اإلدارة البهائية 
Bahá'í Adminstration

قد أتى اليوم املوعود
The Promised Day Is Come

الدور البهائي
The Dispensation of Bahá'u'lláh

ظهور العدل اإللهي
The Advent of Divine Justice

الكشف عن الحضارة العاملية 
The Unfoldment of World Civilization 

كتاب القرن البديع
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God Passes By

وكـما ذكـر، فـإنَّ الـكتاب األخـير هـو الـوحـيد الـذي تـرجـم وصـدر بـالـلغة الـعربـية حـتى اآلن.  ونـظرًا ألن املـراجـع 
املذكورة أصلها باإلنجليزية فقد جاء اسم الكتاب باإلنجليزية في الحواشي والتوضيحات.

6-هـــناك مـــراجـــع أجـــنبية كـــثيرة أشـــير إلـــيها فـــي الـــكتاب ولـــكنها غـــير مـــترجـــمة إلـــى الـــلغة الـــعربـــية وقـــد ذكـــرت 
أسماء هذه املراجع باللغة األجنبية مع ترجمة عنوان املرجع باللغة العربية أحيانا ووضعه بني قوسني.
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املقدمة

يـعتبر الـديـن الـبهائـي أحـدث األديـان املسـتقلة الـعاملـية. فـمنذ دعـوتـه السـريـة فـي إيـران خـالل مـنتصف الـقرن 
الـتاسـع عشـر اسـتطاع هـذا الـديـن أْن ينتشـر فـعليًا فـي جـميع بـقاع الـعالـم وأْن يـؤسـس مـؤسـساتـه اإلداريـة 
فـــي أكـــثر مـــن مـــائـــتي دولـــة وإقـــليم مســـتقل وقـــد احـــتضنه الـــعديـــد مـــن الـــناس مـــن خـــلفيات ثـــقافـــية وجـــنسية 

واجتماعية ودينية مختلفة. 

هـذا الـديـن هـو ديـن مـميـز، وتـعتمد تـعالـيمه أسـاسًـــــا عـلى تـلك الـتي أتـى بـها حـضرة بـهاء اهلل. إنّـَه لـيس مـذهـبا 
أو حــركــة تجــديــديــة أو فــرقــة مــنشعبة مــن ديــن آخــر أو نــظامًـــا فــلسفيًا كــما أنَّ الــديــن الــبهائــي لــيس مــحاولــة 

إليجاد دين جديد بواسطة التوفيق بني تعاليم وأحكام الديانات األخرى.  يقول العالم أرنولد تويني: 

"الــبهائــية ديــن مســتقل فــي مــصاف اإلســالم واملــسيحية والــديــانــات الــعاملــية األخــرى املــعترف بــها.  كــما إنــها 
ليست فرقة منشعبة من دين آخر. إنها دين مستقل بحد ذاته وله وضع األديان األخرى املعترف بها" .

يــتناول هــذا الــكتاب دراســة مجــموعــة واســعة وكــبيرة مــن الــتعالــيم الــبهائــية. فــي بــدايــة األمــر يــكون مــفيًدا أن 
نـتذكـر بـأن الهـدف الـرئـيسي لـلديـن الـبهائـي هـو وحـدة الـجنس البشـر. وأنَّ الـرسـالـة األسـاسـية الـتي أتـى بـها 
حــضرة بــهاء اهلل تــقول بــأن الــوقــت قــد حــان لــتوحــيد البشــريــة فــي عــائــلة عــاملــية واحــدة وأكــدَّ بــأنَّ اهلل ســبحانــه 
وتــعالــى قــد حــرك قــوى تــاريــخية تــعمل عــلى إيــجاد وعــي عــاملــي بــأن قــاطــبة الــجنس البشــري هــو فــي الــواقــع 
ــه نـــوع مـــميز وشـــريـــف. يـــعتقد الـــبهائـــيون بـــأن ديـــنهم لـــه دور هـــام لـــيلعبه فـــي هـــذه الـــعملية  واحـــد ومتحـــد وأنّـَ

التاريخية التي سوف تؤدي إلى ظهور وبروز حضارة عاملية.

وبـعيًدا عـن هـذه الـرؤيـة املـثيرة، فـإنَّ الـديـن الـبهائـي يحـظى بـأهـمية خـاصـة لـدى الـطلبة الـذيـن يـدرسـون تـاريـخ 
هُ  األديـان. والسـبب فـي ذلـك يـرجـع إلـى أن جـميع حـوادثـه ووقـائـعه مـتوفـرة وثـابـتة ويـمكن الـحصول عـليها. إنّـَ
مــــن الــــصعب بــــل مــــن املســــتحيل أن نــــعرف بــــالــــضبط الــــقوى املحــــركــــة الــــتي أدت إلــــى ظــــهور ووالدة وتــــطور 
األديــان الــسماويــة الــسابــقة املــعروفــة. إنَّ شــرح طــبيعة تــعالــيم بــوذا والــحوادث الــتي صــاحــبت حــياة الــسيد 
املـسيح والـعصر الـذي عـاش فـيه زردشـت وطـبيعة نـفوذه وحـتى إثـبات الـوجـود الـتاريـخي "لـكرشـنا" جـميعها 
تـبدو مـشاكـل غـير محـلولـة. أمـا حـياة سـيدنـا محـمد عـليه السـالم وشـخصيته فـتبدو أكـثر يسـرًا فـي الـحصول 

عليها ومع ذلك هناك تضادات واختالفات كثيرة في العديد من الحوادث الهامة لحياته.

يـعتبر إدوارد كـرانـفل بـراون أحـد أوائـل املـؤرخـني الـغربـيني الـذيـن أبـدوا اهـتمامـا لـدراسـة الـتاريـخ الـبهائـي وهـو 
مســتشرق مــعروف مــن جــامــعة كــمبردج. وكــانــت وجــهة نــظره فــي أنَّ هــذا الــديــن املــغمور آنــذاك اســتطاع أنْ 
يوفر فرصة فريدة إلجراء دراسة مستفيضة كيف أنَّ دينًا جديًدا مستقالً يأتي إلى حيز الوجود حيث قال:

"هــنا يــمكن لــطالــب دراســة األديــان أن يــفكر مــليًا بــأولــئك الــذيــن ارتــقوا مــع مــرور الــوقــت إلــى رتــبة األبــطال بــل 
إلـــى مـــرتـــبة أنـــصاف اآللـــهة ولـــم تفســـدهـــم األوهـــام والخـــرافـــات ويـــمكن لـــلطالـــب أن يـــتحقق بـــواســـطة شـــاهـــد 
مســـتقل حـــول ظـــاهـــرة الـــهيجان الـــغريـــب مـــن الحـــماس واإليـــمان والـــتقوى والـــبسالـــة الـــفذَّة وحـــتى الـــتعصب 
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الــديــني حــيث ارتــبطت جــميعها وتــشابهــت مــع حــوادث الــقرون األولــى مــن تــاريــخ الــجنس البشــري. كــما أنَّ 
الــطالــب قــادر عــلى أْن يشهــد مــيالد ديــن يســتطيع أْن يــشق طــريــقه بــني األديــان الــكبيرة فــي الــعالــم وهــو أمــر 

ليس باملحال".

وأشار إلى ذلك أيًضا أحد املراقبني املعاصرين من خارج الجامعة البهائية حيث قال:

"إنَّ الحـركـة الـبابـية والـبهائـية تـعطي مـؤرخـي األديـان مـصادر قـيمة لـدراسـة أصـلها وتـطورهـا بـصورة ال تـوجـد 
فـــي أي ديـــن آخـــر وهـــناك ســـببان لـــذلـــك، األول: إن الـــديـــن الـــبهائـــي هـــو أحـــدث األديـــان ألن ســـائـــر األديـــان 
األخـرى بـدأت مـنذ مـئات أو آالف الـسنني. ومـن بـني مـا يـسمى بـاألديـان الـعاملـية الـرئـيسية الـحية األحـد عشـر 
فإنَّ الدين اإلسالمي الذي ظهر في القرن السابع امليالدي وديانة السيخ التي ظهرت في القرن السادس 
عشـر املـيالدي فـقط يـتجاوز عـمرهـا بـضع مـئات مـن الـسنني وبـاقـي األديـان مـثل: الـهندوسـية والـبوذيـة والـيانـية 
والـطاويـة والـكونـفوشـسية والـشنتو والـزردشـتية والـيهوديـة واملـسيحية فـيرجـع تـاريـخ نـشأتـها إلـى آالف الـسنني. 
أمـــا الـــديـــن الـــبهائـــي فـــقد نـــشأ فـــي مـــنتصف الـــقرن املـــاضـــي (عـــام 1844م) ووصـــل إلـــى آخـــر مـــرحـــلة مـــن 
مـراحـل تـطوره الـتكويـني عـام 1963م ويـكون الـوقـت الـحاضـر مـناسـبًا لـدراسـة هـذا الـتطور. ولهـذا فـإن الـديـن 

البهائي هـو دين العصر الحديث وبالطبع أكثر قابلية للدراسة والفهـم عن األديان القديمة".

ومـنذ زمـن قـريـب كـان اضـطهاد الـبهائـيني اإليـرانـيني فـي إيـران بـواسـطة الـحكومـة اإلسـالمـية سـببًا فـي جـذب 
انـتباه األوسـاط الـدولـية. ونـظرًا ألنَّ هـذا االضـطهاد كـان لسـبب ديـني بـحت فـإنَّ االهـتمام انـصب عـلى الـديـن 
الــــبهائــــي نــــفسه. ومــــا تــــناقــــلته األوســــاط الــــغربــــية ووســــائــــل اإلعــــالم كــــان يــــدور حــــول عــــقيدة الــــفرد الــــبهائــــي 

واختالفه عن اإلسالم واألحداث التاريخية السابقة التي أدت إلى نشوب الحوادث األخيرة. 

إنَّ الكتاب الذي بني أيديكم يغطي في محتواه على أربعة جوانب رئيسية للدراسة هي:

1-   تاريخ الديانتني البابية والبهائية.
2-   التعاليم البهائية الرئيسية.
3-   طبيعة املؤسسات البهائية.

4-   تطور الجامعة البهائية.

وتـتطرق خـاتـمة الـكتاب إلـى بـعض التحـديـات الجـديـدة الـتي تـواجـه الـديـن الـفتي نـتيجة ملـا تـمتع بـه مـن نـجاح 
باهر خالل ما يربو على املائة والخمسني سنة من نموه وتطوره.

إنَّ دراســة أي ديــن يــحتاج إلــى تحــديــات خــاصــة. وخــالفًــا لــغالــبية الــظواهــر الــعلمية ودراســاتــها فــإنَّ الــديــن 
يـحاول درك وفـهم اإلنـسان نـفسه. وال يـحتاج الـديـن إلـى انـتباه فحسـب بـل إلـى تـكريـس وتعهـد. ولهـذا السـبب 
هـناك الـكثير مـن مـفكري األديـان أصـروا عـلى أنَّ هـناك تـناقـًضا كـبيرًا بـني الـديـن والـعلم وأنَّ عـالـم الـديـن هـو 

أبعـد وأعلى بكثير من عالم العلوم واكتشافاته.
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وهــنا يــأتــي الــديــن الــبهائــي لــيساعــد الــذيــن تعهــدوا بــدراســته. إنَّ أحــد تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل يــقضي بــأنَّ 
الـــعقل هـــو أعـــظم هـــبة إلـــهية لـــلجنس البشـــري. ويســـلِّم الـــبهائـــيون بـــأنَّ الـــعقل يـــجب أن يســـتخدم فـــي جـــميع 
الـظواهـر الـطبيعية بـما فـيه الـظواهـر الـروحـانـية وأن األداة املسـتخدمـة لـذلـك هـي الـنظريـات الـعلمية. أكـدَّ لـنا 

حضرة عبد البهاء االبن األرشد لحضرة بهاء اهلل واملفسر املعني لتعاليم وأحكام والده بأن:
 

"يــجب أن يــكون الــديــن مــطابــًقا لــلعلم والــعقل وإن خــالــفهم فــهو أوهــام ألنَّ الــعلم حــقيقة وإذا كــان مــوضــوع 
ديني مخالفـًا للعلم والعقل فهـو وهم. العلـم الحقيقي بمثابة نور وما خالفه ظالم".

ولهـذا فـإنَّ طـالـب الـدراسـات الـبهائـية سيجـد أمـامـه مـوضـوعًــا لـلبحث واالسـتقصاء مـفتوحًــــا إلـى أبـعد الحـدود. 
ـه يــخضع ملحــدوديــة إدراك اإلنــسان شــأنــه شــأن مــا غــمض عــليه فــي عــالــم الــطبيعة.  أمــا مــا غــمض مــنه فــإنّـَ
وبـــمعنى آخـــر، فـــإن تـــلك الـــغوامـــض ال تـــعني وجـــود تـــناقـــض بـــني الـــعلم والـــعقل فـــي عـــالـــم الـــطبيعة. إن وجـــود 
الـقليل الـشعائـر الـديـنية فـي الـديـن الـبهائـي وغـياب رجـال الـديـن والـكهنوت الـذيـن يـدعـون الـعلم واملـعرفـة وذوي 

سلطات معينة جعال من الوصول والحصول على اآلثار املقدسة لرموز الدين البهائي سهلة وميسرة.

وبــرغــم ذلــك فــإن دراســة الــديــن ال تــعتبر جــزًءا مــن عــلم األحــاثــة (الــبليونــتولــوجــيا) إنــه فــحص واســتقصاء فــي 
ظـــاهـــرة حـــية بـــحيث يـــجب فـــهمه جـــيًدا وإلـــى أبـــعد حـــدود مـــمكنة، وذلـــك لـــيس بـــواســـطة الـــعقل فحســـب وإنـــما 
بــواســطة الــقلب أيــًضا إْن أردنــا الــوصــول إلــى فــهم وإدراك واضــح.  إنَّ الــديــن الــبهائــي أصــبح الــيوم يــمثل 
عـقيدة راسـخة فـي قـلوب عـدة مـاليـني مـن البشـر، عـقيدة تـمثل أهـم عـنصر فـي حـياة اإلنـسان وبـها آمـن عـدة 

ألوف من البشر ويتحملون اليوم صنوف االضطهاد واملوت في سبيله. 

إنَّ مــــؤلــــفي هــــذا الــــكتاب حــــاوال إيــــجاد مــــوازنــــة بــــني احــــتياجــــات الــــعقل والــــقلب الــــتي يــــواجــــهها عــــادة دارســــو 
األديان.
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الفصل األول - الخلفية التاريخية

إنَّ الـــتأكـــيد عـــلى أنَّ هـــناك ديـــنًا مســـتقالً عـــن بـــاقـــي األديـــان ال يـــعني أنَّ هـــذا الـــديـــن قـــد بـــدأ مـــن فـــراغ. فـــقد 
ظهـرت الـبوذيـة مـن الـهندوسـية الـتقليديـة وبـعد أن عـبرت الـبوذيـة جـبال الـهمااليـا أخـذت شـكلها الـكامـل كـديـن 
مسـتقل وقُـدَِّر لـها أن تـكون قـوة ثـقافـية رئـيسية فـي الـصني والـيابـان وأراضـي جـنوب شـرق آسـيا. وبـاملـثل فـقد 
بـدأ الـسيد املـسيح وأتـباعـه دعـوتـهم فـي ظـل الـدعـوة الـيهوديـة، وملـدة قـرنـني اعـتبرت الـشعوب املـجاورة لـها إنّـَها 
دعـــوة تجـــديـــديـــة مـــتفرعـــة عـــن الـــديـــانـــة األم. لـــم تـــعرف املـــسيحية ديـــانـــة مســـتقلة بـــكتابـــها املـــقدس ومـــا لـــها مـــن 
أحـكام ومـؤسـسات وشـعائـر ديـنية إال عـندمـا بـدأت فـي جـذب أعـداد كـبيرة مـن الـناس مـن الـعديـد مـن أجـناس 

وأعراق غير سامية في أطراف البحر األبيض املتوسط.  

نـشأ الـديـن الـبهائـي مـن اإلسـالم مـثلما نـشأت املـسيحية مـن عـقيدة الـيهود حـول ظـهور املـسيح. وعـليه تـكون 
الـبهائـية قـد حـققت االعـتقاد اإلسـالمـي بـمجيء الـيوم اآلخـر. وعـلى هـذا الـسياق فـإنَّ الـديـن الـبهائـي مسـتقل 
تــمامًــا عــن ديــن نــشأتــه. وهــذا مــا أكــده أخــيرًا واعــترف بــه أحــد كــبار عــلماء اإلســالم وهــو الــعالــم الجــليل ســيد 

محمد حسني طباطبائي حيث قال صراحة:

"الفرقة البابيّة والبهائيّة... يجب على أن ال تعتبر بأي حال فرق منشعبة من الشيعة". وأيًضا:
 

"حــتى املســلمون الــّسنة أقــروا بــعدم وجــود ارتــباط بــينهم وبــني الــديــن الــبهائــي". وفــي عــام 1925م أصــدرت 
املـــحكمة الشـــرعـــية فـــي بـــبا بـــمصر الـــحكم الـــتالـــي: "إنَّ الـــبهائـــية ديـــن جـــديـــد قـــائـــم بـــذاتـــه لـــه عـــقائـــد وأصـــول 
وأحــكام خــاصــة تــغايــر وتــناقــض عــقائــد وأصــول وأحــكام الــديــن اإلســالمــي تــناقــًضا تــامًـــا، فــال يــقال لــلبهائــي 

مسلم وال العكس كما ال يقال للبوذي أو البرهمي أو املسيحي مسلم وال العكس".

ظهـر هـذا الـديـن الجـديـد أوالً فـي بـالد فـارس ذات الـغالـبية اإلسـالمـية ومـن ثـم انتشـر بـني املـناطـق اإلسـالمـية 
املـــجاورة الـــتابـــعة لـــإلمـــبراطـــوريـــة الـــعثمانـــية والـــروســـية ووصـــل إلـــى شـــمال الـــهند. وعـــلى الـــرغـــم مـــن أنَّ بـــعض 
املــؤمــنني األوائــل كــانــوا مــن خــلفيات يــهوديــة ومــسيحية وزردشــتية ولــكن غــالــبيتهم كــانــوا مــن املســلمني وكــانــت 
أفـــكارهـــم الـــديـــنية مســـتوحـــاة مـــن الـــقرآن. وقـــد اهـــتموا أصـــالً فـــي أفـــكار ومـــعتقدات الـــديـــن الجـــديـــد الـــخاصـــة 
بــتحقيق الــنبوات والــبشارات الــقرآنــية وتــفسير الــتعالــيم اإلســالمــية. وقــد أعــتبر عــلماء الــديــن املســلمون أتــباع 
هـذه الـدعـوة الجـديـدة مـرتـديـن ومـارقـني عـلى اإلسـالم نـظرًا للخـلفية اإلسـالمـية لـلديـن الـبهائـي فـإنّـَه مـن املـهم 
أن نــبدأ دراســتنا بــاألخــذ بــعني االعــتبار األصــل اإلســالمــي الــذي نــشأ مــنه الــديــن الــبهائــي. هــذا األمــر هــام 
لســــبب آخــــر وهــــو أن اإلســــالم يــــتطابــــق مــــع مــــفهوم الــــتاريــــخ الــــديــــني والــــعالقــــة بــــني األديــــان والــــلتني تــــعتبران 
ــه يـــقبل دون قـــيد أو شـــرط  أســـاس الـــتعالـــيم الـــبهائـــية. وربـــما يـــكون الـــديـــن الـــبهائـــي فـــريـــًدا فـــي ذلـــك حـــيث أنّـَ
حــقيقة وســماويــة األديــان الــعظيمة األخــرى. يــعتقد الــبهائــيون بــأنَّ ســيدنــا إبــراهــيم ومــوســى وزردشــت وبــوذا 
واملــسيح ومحــمًدا هــم جــميًعا رســل مــبعوثــون مــن جــانــب إلــه واحــد. فــتعالــيم ومــبادئ هــؤالء األنــبياء واملــرســلني 
هـي بـمثابـة الـطريـق لـلخالص والـنجاة الـتي تـساهـم فـي إصـالح وتـعديـل شـئون لـعالـم ألنَّ اإلنـسان كـما يـقول 
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حـضرة بـهاء اهلل "قـد خـلق مـن أجـل إصـالح الـعالـم" ولـكن مـا يـعتقده الـبهائـيون هـو أنَّ الهـدايـة اإللـهية خـالل 
فـترات مـختلفة مـن تـاريـخ الـجنس البشـري هـي هـدايـة مـتدرجـة ومسـتمرة. إنَّ كـل رسـالـة سـماويـة جـاءت أكـمل 
وأشــمل عــن ســابــقتها وكــل واحــدة تمهــد الــطريــق لــألخــرى. ومــن هــذا املــنظور يــعتبر اإلســالم وكــآخــر األديــان 
الــسابــقة املــرجــع الــتاريــخي األقــرب لــلبهائــية. ولــيس بــالــعجب أن نــالحــظ أنَّ الــكتب واملــؤلــفات الــبهائــية مــليئة 

باالصطالحات واملفاهيم القرآنية. 

إنَّ فـــهم بـــعض الـــعقائـــد واألفـــكار اإلســـالمـــية لـــها أهـــميتها الـــخاصـــة نـــحو فـــهم واضـــح لـــلديـــن الـــبهائـــي. وكـــما 
يعتقد املسلمون فإنَّ البهائيني يؤمنون أيًضا بأنَّ هناك إلًها واحًدا ال شريك له وهو عظيم في ذاته ومقدس 
عــن اإلدراك وقــد أظهــر مــشيئته للبشــريــة مــن خــالل إرســالــه لــألنــبياء واملــرســلني الــذيــن يــسّمون عــند الــبهائــيني 
بـمظاهـر أمـر اهلل. فهـدف مظهـر أمـر اهلل هـو تـوفـير الهـدايـة الـكامـلة لـيس لـلنمو الـروحـي لـلفرد املـؤمـن فحسـب 
بــل إلعــادة تــشكيل املــجتمع اإلنــسانــي أيــًضا. هــناك فــرق واضــح بــني اإلســالم والــبهائــية فــي هــذا الــسياق. 
فـبينما يـقر اإلسـالم بشـرعـة الـيهوديـة واملـسيحية فـقط مـن بـني األديـان املـوجـودة الـيوم، فـإنَّ الـبهائـية تـقول بـأنَّ 
جــــــميع األديــــــان هــــــي جــــــزء ال يتجــــــزأ مــــــن خــــــطة إلــــــهية واحــــــدة ومــــــحكمة. يــــــقول حــــــضرة بــــــهاء اهلل فــــــي هــــــذا 

الخصوص: 

"ال شـــك بـــأنَّ جـــميع األحـــزاب مـــتوجـــهة إلـــى األفـــق األعـــلى وعـــامـــلون بـــأمـــر الـــحق ونـــظرًا ملـــقتضيات الـــعصر 
اختلفت األوامر واألحكام ولكن الكل نزل من عند اهلل (1)".

وجـانـب آخـر فـي اإلسـالم كـان لـه تـأثـيره فـي نـمو الـديـن الجـديـد واسـتوجـب رد فـعل مـن جـموع املسـلمني. فـقد 
انـقسم اإلسـالم إلـى فـرق ومـذاهـب مـختلفة مـثل سـابـقتها املـسيحية. ومـن أهـمها مـذهـب الـشيعة الـذي يـؤمـن 
أصـحابـه بـأنَّ رغـبة الـرسـول محـمد عـليه السـالم كـانـت بـأن تـورث الـزعـامـة الـروحـية والـدنـيويـة إلـى املخـلصني 
واملـــؤمـــنني مـــن أتـــباعـــه. هـــؤالء املـــختارون هــــــم "األئـــمة" أو "الـــزعـــماء" وإنـــهم مـــعصومـــون عـــصمة تـــامـــة فـــي 
قـيامـهم بـاملـسئولـيات املـلقاة عـلى عـاتـقهم. إال إنَّ غـالـبية املسـلمني رفـضوا هـذا األمـر انـطالقًـا مـن إيـمانـهم بـأنَّ 
ســنّة رســول اهلل (ص) فــيها الهــدايــة الــكافــية وعــليه أطــلق عــلى الــذيــن ســلكوا هــذا الــطريــق "بــالــسنة". وعــلى 
ــهم  الـــرغـــم مـــن أنَّ املســـلمني الـــسنة يـــزيـــد عـــددهـــم عـــن الـــشيعة الـــيوم ويـــصفهم عـــلماء الـــغرب بـــاألرثـــودكـــس ألنّـَ
خــرجــوا عــن إجــماع الــشيعة ولــكن لــلشيعة تــقالــيدهــم الــقديــمة الــتي يــراعــونــها وهــو مــا كــان مــوضــوع دراســة 

جادة ومستمرة من جانب العلماء غير املسلمني.

فـــي عـــام 661 مـــيالدي أي بـــعد مـــرور تـــسع وعشـــريـــن ســـنة عـــلى وفـــاة الـــرســـول محـــمد عـــليه الســـالم انـــتقلت 
الـخالفـة اإلسـالمـية إلـى خـالفـة وراثـية ملجـموعـة مـن الـعائـالت الـحاكـمة ولـو إنّـَها نـظريًـا كـانـت بـاالنـتخاب ولـكن 
فـــي الـــواقـــع كـــانـــت تـــمثل ســـيطرة ملجـــموعـــة مـــن الـــعشائـــر الـــقويـــة.  فـــكان أول ســـاللـــتني مـــن الســـالالت الـــسنية 
الــحاكــمة األمــويــني والــعباســيني الــذيــن رأوا فــي "اإلمــام" تحــديًــا لشــرعــيتهم فــكان أْن قــتل األئــمة الــواحــد تــلو 
اآلخـر ابـتداًء بـالـحسن والحسـني عـليهما السـالم أحـفاد الـرسـول محـمد عـليه السـالم. هـؤالء األئـمة أو الـذيـن 

هم من نسل الرسول الكريم اعتبرهم الشيعة في وقت ما شهداء وقديسني.
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وبـــالـــرغـــم مـــن أنَّ الـــشيعة قـــد نـــشأت بـــني الـــقبائـــل الـــعربـــية، ولـــكن نـــفوذهـــا الـــكبير كـــان فـــي بـــالد فـــارس. ومـــنذ 
الـبدايـة كـان املـؤمـنون الجـدد لـإلسـالم مـن أهـل الـفرس تشـدهـم فـكرة األمـامـية كـمرجـع إلـهي تـم تـعيينه. وعـلى 
عـــكس مـــا كـــان الـــعرب عـــليه، فـــقد كـــان لـــلفرس حـــكومـــة وراثـــية يـــحكمها مـــلك اعـــتبروه مـــعينًا مـــن جـــانـــب الـــحق 

تبارك وتعالى وإنَّ اإلخالص والوالء الذي كان موّجًها للحاكم آنذاك قد تحول بمرور الزمن إلى
أحـفاد الـرسـول وخـلفائـه املـعينني. وبـعد عـدة قـرون مـن الـضيق والشـدة قـاسـاهـا الـشيعة عـلى يـد خـلفاء الـسنة 
تـــّمكنت اإلمـــامـــية أخـــيرًا مـــن االنـــتصار فـــي بـــالد فـــارس بـــبروز مـــن خـــالل حـــكم الـــصفويـــة الـــقوى فـــي الـــقرن 

السادس عشر امليالدي(1).

ومـنذ ذلـك الـوقـت انتهـت سـاللـة األئـمة األطـهار. ومـما يـميز الـشيعة اإليـرانـيني اعـتقادهـم بـأنّـَه فـي عـام 873 
مــــيالدي اخــــتفى اإلمــــام الــــثانــــي عشــــر، وهــــو مــــا زال طــــفالً، فــــي مــــخبأ هــــربًــــا مــــن مــــصير أســــالفــــه. ويــــسود 
ـه سيظهــر فــي "آخــر الــزمــان" ويبّشــر الــناس بــظهور الــعدل فــي الــعالــم. هــذا االعــتقاد "بــالــيوم  االعــتقاد بــأنّـَ
اآلخـــر" لـــه مـــفهوم مـــشابـــه لـــدى املـــسيحيني فـــيما يـــتعلق بـــرجـــوع املـــسيح وبـــعودة مـــايـــتريـــا بـــوذا "بـــوذا املـــصلح 
الـــعاملـــي" الـــذي وعـــد بـــظهوره بـــوذا مـــاهـــايـــانـــا. ومـــن بـــني األلـــقاب األخـــرى الـــتي لـــقب بـــها املســـلمون املـــوعـــود 

"اإلمام الغائب" و"املهدي" وقائم آل محمد (أي الذي سيظهر من عترة النبي محمد عليه السالم).

ــه اتـــصل بـــأتـــباعـــه بـــواســـطة  بـــعد تـــسع وســـتني ســـنة مـــن غـــيبة اإلمـــام الـــغائـــب أو اإلمـــام الـــثانـــي عشـــر قـــيل أنّـَ
مجـموعـة مـن مـندوبـيه. هـؤالء الـوسـطاء أو املـندوبـون أخـذوا لـقب "الـباب" ألنّـَهم كـانـوا الـطريـق الـوحـيد لـإلمـام 
الغائب. وحتى عام 941 ميالدية كان هناك أربعة منهم وعندما توفى الباب األخير لم يعنيَّ من سيخلفه.

إنَّ إحـجام اإلمـام الـغائـب أو الـباب األخـير عـن تـسمية خـليفة لـه دفـع بـالـشيعة إلـى تـرك األمـر بـيد اهلل املـقتدر 
الـقديـر الـذي سـيبعث فـي املـيقات املحـدد رسـوالً أو رسـالً مـن جـانـبه وسـيكون أحـدهـم هـذا اإلمـام املهـدي أو 
الـقائـم املـوعـود الـذي طـال انـتظاره والـذي سـيكون سـبيل الهـدايـة اإللهية املـباشـرة لـلعالـم البشـري. إنّـَه اعـتقاد 

توجهت به األنظار إلى البابية والبهائية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر.

�١٥



الفصل الثاني - البابية

شهـــدت الـــسنوات األولـــى مـــن الـــقرن الـــتاســـع عشـــر فـــترة تـــرقـــب فـــيها الـــعاملـــان اإلســـالمـــي واملـــسيحي عـــودة 
املـــسيح املـــنتظر. فـــفي بـــالد فـــارس ظهـــر عـــاملـــان ديـــنيان مـــرمـــوقـــان هـــما الـــشيخ أحـــمد األحـــسائـــي وتـــلميذه 
وخـــليفته الـــسيد كـــاظـــم الـــرشـــتي حـــيث قـــامـــا بنشـــر أفـــكار ومـــفاهـــيم ابـــتعدت بـــشكل كـــبير عـــن عـــقيدة الـــشيعة 
اإلمــامــية الــتقليديــة. وإلــى جــانــب تــفسيرهــما الــقرآن الــكريــم بــأســلوب مــجازي أكــثر مــنه لــفظيًا فــقد أعــلنا أنَّ 
عـــودة اإلمـــام املهـــدي املـــنتظر واملـــنصوص عـــليه أصـــبحت وشـــيكة الحـــدوث وعـــرف تـــالمـــيذهـــما "بـــالـــشيخيني". 
اجــــتذبــــت أفــــكارهــــما جــــموعًـــــا غــــفيرة مــــن الــــناس وأشــــاعــــت جــــًوا مــــن الــــترقــــب شــــبيه بمجــــموعــــة مــــعاصــــرة مــــن 
املــسيحيني مــثل أتــباع مــيلر فــي أوربــا وأمــريــكا الــذيــن كــانــوا فــي نــفس الــزمــن بــانــتظار رجــوع املــسيح بــكل 

شوق وشغف.

قـــبل وفـــاة الـــسيد كـــاظـــم الـــرشـــتي عـــام 1843م دعـــا تـــالمـــيذه ومـــريـــديـــه إلـــى االنـــتشار والـــبحث عـــن املـــوعـــود 
املــنتظر الــذي سيظهــر قــريــبًا. وكــان يــشير فــي أحــاديــثه إلــى أن ســنة الــظهور طــبًقا لــلتقويــم اإلســالمــي هــي 

1260 هجرية أي بالضبط بعد ألف سنة شمسية كاملة من اختفاء اإلمام الغائب.
أمــا بــالنســبة ألحــد زعــماء الــشيخية وهــو املــال حســني فــإنَّ هــذا الــبحث قــد انــتهى فــي مــديــنة شــيراز فــي بــالد 
فــارس يــوم 23 مــن شهــر مــايــو (أيــار) عــام 1844م عــندمــا قــابــل شــابًــا يــدعــى ســيد عــلي محــمد (ســيد لــقب 
ــه الـــشخص املـــوعـــود الـــذي  يـــطلق عـــلى مـــن هـــم مـــن نســـل الـــرســـول محـــمد عـــليه الســـالم) وهـــو الـــذي أعـــلن أنّـَ
ي "بـقيوم األسـماء" والـذي نـزل مـن قـلمه املـبارك  ل سـمِّ يـنتظره الـشيخيون. هـذه الـدعـوة ذكـرت فـي كـتاب مـطوَّ
فـي تـلك الـليلة املـيمونـة واعـتبر بـعد ذلـك مـن صـلب الـعقيدة الـبابـية. فـفي كـتاب قـيوم األسـماء يُـَعرِّف سـيد عـلي 
ـه فــي مــصاف األنــبياء والــرســل الــسابــقني مــثـل ســيدنــا املــسيح ومحــمد  محــمد نــفسه بــالــرســول الــسماوي وأنّـَ
والــذيــن ســبقوهــما. وفــي آثــاره الــكتابــية الــالحــقة أشــار إلــى نــفسه بــالــباب وهــو لــقب تــعارف عــليه املســلمون. 
ـه اخــتار لــنفسه هــذا الــلقب مــن أجــل هــدف روحــانــي يــختلف تــمامًـــا عــن املــعني  ويــبدو واضــًحا مــن الــكلمة أنّـَ

الذي ارتبط به في السابق(1).

إنَّ جـــاذبـــية شـــخصية حـــضرة الـــباب والـــقوى املـــتدفـــقة مـــنه وقـــدرتـــه الـــخارقـــة عـــلى تـــفسير أكـــثر آيـــات الـــقرآن 
الــكريــم صــعوبــة جــعلت املــال حســني يــعلن إيــمانــه بــه وأصــبـح بــذلــك أول املــؤمــنني بــالــديــن الــبابــي. وفــي خــالل 
عـدة أسـابـيع آمـن بـحضرة الـباب سـبعة عشـر شـخًصا بـاحـثًا عـن الـحقيقية بـاعـتبار أنَّ حـضرتـه هـو املـوعـود 
ي هــؤالء املــؤمــنون األوائــل الــثمانــية عشــر بحــروف الــحي وقــام بــإرســالــهم إلــى مــناطــق إيــران  املــنتظر وقــد ســمِّ
املـختلفة لـتبشير الـناس بـطلوع وظـهور يـوم اهلل املـشار إلـيه فـي الـقرآن الـكريـم وفـي الـكتب املـقدسـة الـسماويـة 

السابقة. 

ـا الـسيد عـلي محـمد الـذي عـرف فـي الـتاريـخ "بـالـباب" فـقد ولـد فـي مـديـنة شـيراز فـي العشـريـن مـن شهـر  أمّـَ
ـا والـداه فـقد كـانـا مـن الـعترة الـنبويـة  أكـتوبـر (تشـريـن األول) مـن عـام 1819م مـن عـائـلة تـمارس الـتجارة. أمّـَ
الشـريـفة. تـوفـي والـده عـندمـا كـان حـضرتـه طـفالً ومـن ثـمَّ تـرعـرع فـي بـيت خـالـه الـحاج مـيرزا سـيد عـلي الـذي 
أصـــبح فـــيما بـــعد أحـــد أكـــثر أتـــباع حـــضرة الـــباب إيـــمانًـــا ورســـوخًــــا ووفـــاًء واســـتشهد فـــي ســـبيله وأعـــتبر مـــن 
الشهـداء األوائـل لـلديـن الجـديـد. إنَّ جـميع الـشواهـد دلـت عـلى أنَّ حـضرة الـباب فـي طـفولـته كـان طـفالً غـير 
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عـادي وعـلى الـرغـم مـن أنّـَه تـلقى املـبادئ األسـاسـية فـي الـقراءة والـكتابـة الـتي كـانـت مـختصة بـفئة مـعينة مـن 
اإليـرانـيني آنـذاك ومحـرومـة مـنها غـالـبية الـشعب، ولـكنه كـان حـكيًما بـالـفطرة وعـليًما مـما آثـار إعـجاب مـدرسـيه 
وأصـــحابـــه. وبـــاإلضـــافـــة إلـــى هـــذه املـــيزات والـــخصائـــص كـــان شـــخًصا روحـــانـــيًا عـــميًقا. فـــفي طـــفولـــته كـــان 
ــه غـــير  يـــقضى أوقـــاتًـــا طـــويـــلة فـــي الـــدعـــاء والـــتأمـــل، فـــفي إحـــدى املـــناســـبات اعـــترض عـــليه مـــدرســـه قـــائـــالً: إنّـَ
مـطلوب مـن طـفل مـثلك أن يـقضي كـل هـذا الـوقـت فـي الـدعـاء والـتأمـل، فـرد عـليه حـضرة الـباب بـأنّـَه كـان فـي 
مـنزل "جـده" الـعظيم الـذي يـسعى أن يـحاكـيه فـي عـمله. وهـذه إشـارة إلـى الـرسـول محـمد عـليه السـالم وهـو 

أسلوب في القول يتبعه أولئك الذين ينتسبون إلى الساللة النبوية الشريفة(1).

تــرك حــضرة الــباب املــدرســة قــبل أن يــكمل الــثالثــة عشــر ربــيًعا وفــى ســن الــخامــسة عشــرة انــضم إلــى تــجارة 
خـــالـــه فـــي شـــيراز وبـــعد فـــترة قـــصيرة أرســـل إلـــى بـــوشهـــر لـــيديـــر تـــجارة الـــعائـــلة هـــناك. وبـــممارســـته الـــتجارة 
اكتسـب صـيتًا جـيًدا فـي األمـانـة والـقدرة. وقـد اسـتمر فـي تـأمـالتـه وأدعـيته وقـام بـكتابـة بـعضها. وفـي ربـيع 
ت أضــرحــة لــألئــمة الــذيــن اســتشهدوا. فــفي أثــناء  عــام 1841م غــادر بــوشهــر لــزيــارة عــدة مــدن إســالمــية ضــمَّ
زيـارتـه ملـديـنة كـربـالء الـتقى حـضرة الـباب بـالـسيد كـاظـم الـرشـتي الـذي رحـب بـه بـكل احـترام وتـقديـر وقـابـله 
بـكل شـغف وحـماس مـما أثـار إعـجاب تـالمـيذه. مـكث حـضرة الـباب مـدة مـن الـزمـن مـع تـالمـيذ الـسيد كـاظـم، 
ثـمَّ رجـع إلـى إيـران لـيتزوج خـديـجه بـكم بـنت أحـد تـجار شـيراز ومـن أقـربـائـه الـبعيديـن. وبـعد أقـل مـن سـنتني 

أعلن دعوته في شيراز للمال حسني بشروئي. 

كــانــت املــرحــلة الــقادمــة مــرحــلة إعــالن دعــوة الــديــن الجــديــد بــشكل عــلني. بــدأت هــذه املــرحــلة مــع ســفر وزيــارة 
حـضرة الـباب ملـركـز الـحج فـي الـعالـم اإلسـالمـي وهـما مـكة املـكرمـة واملـديـنة املـنورة فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية. 
وفـي يـوم الجـمعة املـوافـق للعشـريـن مـن ديـسمبر (كـانـون الـثانـي) عـام 1844م كـان حـضرة الـباب واقـفًا أمـام 
الـــبيت الحـــرام وواضـــًعا يـــده عـــلى حـــلقة بـــاب الـــكعبة الشـــريـــفة أشـــرف وأقـــدس مـــكان للمســـلمني فـــي الـــعالـــم 
ومــعلنًا بــشكل عــلني:"إنـي أنـا الـقائـم الـذي كـنتم بـه تـنتظرون". كــما كــتب رســالــة أو "تــوقــيًعا" خــاصًــــــــــا 
إلـــى شـــريـــف مـــكة حـــامـــي الـــديـــار املـــقدســـة يـــعلن فـــيها دعـــوتـــه. فـــي كـــلتا الـــحالـــتني لـــم تجـــد دعـــوة الـــباب أذنًـــا 
صـاغـية بـني أهـل الـسنة عـلى الـرغـم مـن أنّـَه كـان يـعامـل بـكل أدب واحـترام. ودون أي عـائـق عـاد حـضرة الـباب 

بحرًا إلى بالد فارس وبدأ حروف الحي في نشر دعوته التي أثارت رجال الدين وعامة الناس.

بــالنســبة لــرجــال الــديــن الــشيعة فــإنَّ دعــوة حــضرة الــباب لــم تــكن دعــوة للخــروج عــن الــديــن فحســب بــل كــانــت 
نة فــــإنَّ الــــرســــول محــــمًدا عــــليه الســــالم هــــو "خــاتــم  تهــــديــــًدا مــــباشــــرًا ألصــــول اإلســــالم. أمــــا املســــلمون الــــسَّ
الـنبيني" وبـالـتالـي فـهو آخـر املـرسـلني لـلجنس البشـري حـتى "يـوم الـقيامـة" وإنَّ اإلسـالم ظـلَّ سـليًما ولـم 
يـــنتقص أو يحـــرف مـــنه شـــيء ألنَّ الـــقرآن الـــكريـــم يـــمثل الـــوديـــعة الـــقيمة الـــتي جـــاء بـــها الـــرســـول محـــمد عـــليه 
الســـالم. مـــن هـــذا املـــنطلق أكـــد عـــلماء املســـلمني بـــأنَّ اإلســـالم يـــحتوي عـــلى كـــل مـــا يـــحتاجـــه الـــعالـــم البشـــري 

حتى يوم الحساب وال يمكن ألي ظهور سماوي جديد أن يأتي أو أن يكون ممكنًا مجيئه.

ولهــذا فــإنَّ دعــوة حــضرة الــباب كــانــت تحــديًــا ألســاس الــنظام الــديــني فــي إيــران. ذلــك التحــدي الــذي أصــاب 
صـلب مـعتقد املـذهـب الـشيعي األوسـع انـتشارًا فـي بـالد فـارس. ولـقرون عـدة سـيطر املـذهـب الـشيعي عـلى 
جـميع شـئون الـناس مـتمثالً فـي شـخص اإلمـام الـغائـب الـذي يـعتبر ظـهوره عـالمـة مـن عـالمـات يـوم الـقيامـة. 
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وفـي الـواقـع كـان هـناك حـديـث مـتداول بـأنَّ املـلوك هـم أمـناء اإلمـام الـغائـب. ولهـذا قـام عـلماء الـديـن فـي شـتى 
أنــحاء بــالد فــارس بــالــتصدي بــكل عــنف وقــسوة لــدعــوة حــضرة الــباب مــنذ بــدايــة ســماعــهم لــها واشــتدت هــذه 
املـعارضـة ضـراوة عـندمـا أشـار حـضرة الـباب إلـى الجهـل والـفساد املـتفشي فـي أوسـاط رجـال الـديـن الـذيـن 

اعتبرهم الباب عائًقا رئيسيًا أمام تقدم وازدهار الشعب الفارسي.

إنَّ مــعارضــة رجــال الــديــن تــعدت الــتنديــد الــلسانــي مــن فــوق املــنابــر. فــفي الــقرن الــتاســع عشــر كــان لــرجــال 
الـــديـــن الـــشيعة فـــي إيـــران ســـلطة ونـــفوذ يـــعادل ســـلطة ونـــفوذ الـــشاه نـــفسه. فـــالـــكثير مـــن مـــقتضيات الـــحياة 
الـيومـية تـمَّ تـنظيمها تـبًعا لـألحـكام والـتعالـيم اإلسـالمـية وتـحت إشـراف املجتهـديـن والـروحـانـيني. ونـظريًـا كـانـت 
أحــكام املــحاكــم الــديــنية تــعتمد عــلى دعــم الــحكومــة املــدنــية مــن أجــل تــنفيذهــا ولــكن فــي الــواقــع كــان لــرجــال 
الـديـن الـشيعة مـصادر خـاصـة بـهم تسـتخدم لـتنفيذ أحـكامـهم. يـقول أحـد رجـال الـفكر املـعاصـر حـول وضـع 

بالد فارس الذي كان سائًدا آنذاك عندما أعلن حضرة الباب دعوته:

"خـالل حـكم آل قـاجـار الحـظنا وجـود مجتهـديـن وبـاألخـص فـي مـديـنتي إصـفهان وتـبريـز مـحاطـني بـما يـمكن 
أن نــسميه رجــال حــمايــة خــصوصــيني. بــدايــة كــانــت املجــموعــة تــضم قــطاع طــرق ولــصوصًــــــــــا أكــثر مــن رجــال 
ديــن. كــان هــؤالء الــقطاع والــلصوص يــمثلون فــي األصــل "األخــوة الــشجعان" وهــم أشــبه بمجــموعــة "الــفتوة" 
فـي األنـاضـول واملـناطـق الـعربـية الـتي كـانـت تـعمل عـلى دعـم الـقوى الـديـنية الـتي تتحـدى الـدولـة وتـقوم بـتنفيذ 
الـــفتاوي، وفـــي املـــقابـــل ســـمح لـــهؤالء األشـــخاص بـــالنهـــب والســـرقـــة وااللـــتجاء إلـــى املـــساجـــد ومـــساكـــن رجـــال 

الدين عندما كانوا يطاردون ويهددون1)”).

عــمل هــؤالء الــرجــال املســلحون الــخصوصــيون كــرأس حــربــة لــقوة تــفوق مــصدر الــقوة املــتاحــة لــرجــال الــديــن. 
وعـندمـا يـعلنون بـأنَّ أعـداءهـم كـفرة ومـرتـدون يـقوم رجـال الـديـن بـتشكيل مجـموعـة أو عـصابـة مـكونـة مـن أفـراد 
مـتعصبني ديـنيًا وجهـله جـاءوا مـن املـدن والـقرى فيقتحـمون الـشوارع لـلدفـاع عـما يـسمونـه بـالـديـن الـحق. وقـد 
شـعرت الـدولـة كـرارًا ومـرارًا بـقدرة هـذه املجـموعـات املسـلحة وشـعرت هـذه املجـموعـات الهـرطـقية أيـًضا بـقوتـها 

ونفوذها.

وعـلى الـرغـم مـن األخـطار املحـدقـة املـتزايـدة لـهؤالء املـرتـزقـة، فـقد شهـدت الـفترة مـن عـام 1845 حـتى 1847 
تـزايـًدا كـبيرًا فـي أعـداد الـذيـن سـموا أنـفسهم بـالـبابـيني أو أتـباع حـضرة الـباب. وفـي الـواقـع كـان عـدد كـبير 
مـن أتـباع حـضرة الـباب مـن رجـال الـديـن وكـان أحـدهـم مـؤمـنًا جـديـًدا وشـخصية بـارزة وذا نـفوذ شـديـد اسـمه 
ســيد يــحيى دارابــي الــذي لــقب فــيما بــعد "بــالــوحــيد" وعــندمــا ألــقي الــقبض عــلى حــضرة الــباب وحــبس فــي 
مـــنزلـــه بـــأمـــر مـــن حـــاكـــم شـــيراز وبتحـــريـــض مـــن عـــلماء املســـلمني أرســـل لـــه جـــناب وحـــيد ليســـتجوب حـــضرتـــه 
بـالـنيابـة عـن محـمد شـاه قـاجـار حـاكـم فـارس آنـذاك الـذي وصـل إلـى سـمعه أنـباء عـن الـدعـوة الجـديـدة وأراد 
أن يــحصل عــلى مــعلومــات مــوثــقة عــنها. ولــيس غــريــبًا أن يــؤمــن جــناب وحــيد بــأمــر حــضرة الــباب ولهــذا أمــر 
الـــشاه بـــإرســـال حـــضرتـــه فـــورًا إلـــى الـــعاصـــمة طهـــران وتـــحت الحـــراســـة وأن يـــعامـــل كـــضيف شـــرف. وســـبق 

لحضرة الباب أن أفصح عن رغبته في مقابلة الشاه لشرح دعوته له.
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ولـم يـتحقق لـه ذلـك مـع األسـف، ذلـك ألنَّ محـمد شـاه قـاجـار كـان شـخًصا ضـعيفًا ومـتذبـذبًـا أخـذت عـوارض 
املرض الذي قضى عليه فيما بعد تظهر عليه. وفوق ذلك كان رئيس الوزراء (الصدر األعظم) الحاج

مــيرزا آقــاســي مــسيطرًا عــليه تــمامًـــا ويــعتبر هــذا األخــير أحــد أغــرب الــشخصيات فــي الــتاريــخ اإليــرانــي(1). 
كــان الــحاج مــيرزا آقــاســي مــدرس الــشاه فــي طــفولــته ويــثق بــه الــشاه تــمامًـــا. وخــوفًــا مــن أنَّ لــقاء الــشاه مــع 
حـضرة الـباب قـد يـقلل مـن نـفوذه وتـأثـيره أمـر رئـيس الـوزراء بـأن يـنقل حـضرة الـباب تـحت الحـراسـة املشـددة 
إلــى قــلعة مــاه كــو الــتي تــقع فــي مــنطقة أذربــيجان الــشمالــية وعــلى حــدود روســيا. وقــد عــلل مــيرزا آقــاســي 
عـمله هـذا لـلشاه بـقولـه بـأنَّ قـدوم حـضرة الـباب لـلعاصـمة قـد يـؤدي إلـى وقـوع صـدام بـني أتـباعـه ورجـال الـديـن 

املتعصبني وقد يتطور ذلك إلى هيجان عام وهو أمر عادي في ذلك الوقت(2).

وعـــلى أي حـــال كـــان - الـــصدر األعـــظم الـــذي جـــاء مـــن مـــنطقة أذربـــيجان أصـــالً - مـــتأكـــًدا بـــأنَّ ســـكان تـــلك 
املـنطقة، وهـم مـن األكـراد املـتوحشـني الـقاطـنني فـي الـجبال سـوف لـن يـتجاوبـوا أو يـقبلوا أمـر حـضرة الـباب. 
ولـــكن الـــحقيقة أثـــبتت الـــعكس، فـــالـــدعـــوة الـــبابـــية انتشـــرت فـــي مـــنطقة أذربـــيجان وقـــام مـــأمـــور قـــلعة مـــاه كـــو 
واملـــسئولـــون اآلخـــرون بـــإلـــقاء ســـالحـــهم نـــتيجة لـــحسن مـــعامـــلة الـــسجناء وإخـــالصـــهم. وفـــي مـــحاولـــة أخـــيرة 
لـــلميرزا آقـــاســـي لـــكي يحـــد مـــن هـــذا األمـــر الـــذي اعـــتبره تهـــديـــًدا مـــتزايـــًدا لـــه أرســـل حـــضرة الـــباب إلـــى قـــلعة 
بــعيدة أخــرى تــدعــي "چهــريــق". ولــكن الــعملية تــكررت وآمــن بــحضرة الــباب مــسئول الــقلعة وهــو كــردي اســمه 

يحيى خان وأصبح من عشاقه.

أدرك الـــحاج مـــيرزا آقـــاســـي أنَّ األيـــام األخـــيرة لـــشاه إيـــران بـــاتـــت وشـــيكة وأخـــذ الـــخوف يـــحيط بـــه مـــن عـــداء 
املجـــموعـــات املـــؤثـــرة فـــي بـــالد فـــارس نـــتيجة لـــفساد حـــكمه وســـوء تـــدبـــيره لـــشؤون الـــبالد ولهـــذا أخـــذ يـــداهـــن 
ويــقترب مــن رجــال الــديــن وذوي الــنفوذ الــذيــن اعــترضــوا بشــدة عــلى الــدعــوة الــبابــية وكــانــوا يــطالــبون بــإدانــة 
رسـمية لهـذه الحـركـة الجـديـدة. وبـناء عـلى طـلب هـذه الـفئة األخـيرة قـام رئـيس الـوزراء الـحاج مـيرزا آقـاسـي 

بإرسال حضرة الباب إلى مدينة تبريز لكي يحاكم أمام مجموعة من كبار رجال الدين. 

ـها مــحاكــمة ســخيفة وبــال مــعنى كــان  جــرت هــذه املــحاكــمة فــي صــيف عــام 1848م وثــبت بــكل املــقايــيس أنّـَ
هــدفــها الــوحــيد واضــًحا وهــو إذالل وإهــانــة حــضرة الــباب(1) انتهــت جــلسة املــحاكــمة بــاتــخاذ قــرار بــالــعقوبــة 
الجسـديـة وأخـيرًا تـم ضـرب حـضرة الـباب بـالـفلقة عـلى قـدمـيه. هـذه الـعقوبـة كـان لـها نـتائـج غـير مـتوقـعة، فـقد 
اسـتطاع حـضرة الـباب أن يـتصل بـالـشخص الـغربـي الـوحـيد الـذي تـرك مـذكـرات حـول لـقائـه بـحضرتـه. فـفي 
أثــناء ضــربــه بــالــفلقة وجــه أحــد رجــال الــديــن لــكمة إلــى وجــه حــضرة الــباب وطــلب مــن أحــد األطــباء اإلنجــليز 
وهـــو الـــدكـــتور ولـــيام كـــورمـــك أن يـــقوم بـــمعالـــجته وقـــد ذكـــر هـــذا الـــطبيب مـــا يـــلي فـــي شـــرح لـــقائـــه مـــع حـــضرة 

الباب:

ـا قـصر قـامـته فـال تـشوبـه شـائـبة بـالنسـبة لـإليـرانـيني  "كـان الـباب شـخًصا لـطيفًا جـًدا ورقـيًقا فـي مظهـره، أمّـَ
وكـان فـي صـوتـه رنـة نـاعـمة جـذبـتني إلـيه… فـي الـحقيقة فـإنَّ شـكله وسـلوكـه يشـدان الـشخص إلـيه. بـالنسـبة 
لـعقيدتـه لـم اسـمع شـيئًا مـنه شـخصيًا ولـكن يـقال بـأنَّ مـا يـنادي بـه مـن فـكر فـي ديـانـته يـتقارب واملـسيحية… 
وبـالـتأكـيد لـيس فـي ديـانـته تـعصب كـالـذي يحـمله املسـلم واملـسيحي وال هـناك تـقييد لحـريـة املـرأة كـالـذي نـراه 

عند املسلمني…".
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وعــــندمــــا كــــان حــــضرة الــــباب طــــريــــح الــــسجن عــــانــــى أتــــباعــــه شــــتى أنــــواع الــــتعذيــــب والــــويــــالت مــــن زمــــرة مــــن 
املجـرمـني والـغوغـائـيني يحـركـهم رجـال الـديـن الـشيعة. مـما أدى بـالـبابـيني إلـى الـلجوء إلـى الـدفـاع عـن الـنفس. 
فـفي اإلسـالم وعـلى عـكس املـسيحية -هـناك سـوء فـهم كـبير بـالنسـبة ملـفهوم الـجهاد الـذي يـسمح بـاسـتخدام 
الــقوة والســالح ملــعاقــبة الــكفرة واملشــركــني. إنَّ الــجهاد يــسمح للمســلمني أيــًضا بــالــدفــاع عــن أنــفسهم عــندمــا 
يـهاجـمون ولـكنه يـمنع أي نـوع مـن الحـرب الـهجومـية ضـد أهـل الـكتاب (أي اتـباع ديـن سـماوي آخـر ويـقصد 
بــهم عــادة الــيهود والــنصارى). فــي هــذا الــجو اإلســالمــي رأى الــبابــيون أنّـَـهم مــحقون بــالــدفــاع عــن أنــفسهم 
وعـن عـائـالتـهم مـن هـجوم رجـال الـديـن. وكـان الـبعض يـعتقد أنَّ الـباب قـد يـقوم بشـرح مـوضـوع الـجهاد ويـبني 

أفكاره في هذا الخصوص.

ولــكنه لــم يــتم ذلــك فــقد شــرح حــضرة الــباب فــي كــتابــه "قــيوم األســماء" املــبادىء األســاســية لــلمفهوم الــقرآنــي 
لــلجهاد ودعــا أتــباعــه إلــى إتــباع مــا هــو دارج فــي املــجتمع حــول هــذا األمــر. وقــد اشــترط حــضرة الــباب بــأن 
يـكون الـجهاد مشـروطًـا بـموافـقته ولـكن هـذه املـوافـقة لـم تـمنح رغـم تـزايـد اضـطهاد وتـعذيـب الـبابـيني بـواسـطة 

رجال الدين الشيعة.

ـها الخــطوة األولــى نــحو تــغيير تــدريــجي ملــفهوم الــجهاد فــي اإلســالم الــذي يــعتبر مــن  هــذه الــقيود أثــبتت بــأنّـَ
املــبادئ واألحــكام الــرئــيسية فــي الــديــن اإلســالمــي. وعــندمــا نــزل الــبيان، وهــو كــتاب حــضرة الــباب املــقدس 
الـذي يـحتوي عـلى أحـكامـه وتـعالـيمه، لـم يـذكـر فـيه حـكم الـجهاد ولهـذا تـرك الـبابـيون أحـرارًا فـي الـدفـاع عـن 
أنـفسهم عـندمـا كـانـوا يـهاجـمون، إال إنّـَهم مـنعوا عـن تـبليغ وإعـالن دعـوة الـباب بـاسـتعمال الـسيف. قـد سـمح 
الـرسـول الـكريـم محـمد عـليه السـالم أتـباعـه بـاسـتعمال الـسيف والـجهاد نـظرًا لـألوضـاع الـهمجية الـتي كـانـت 
ســـائـــدة فـــي شـــبه الجـــزيـــرة الـــعربـــية آنـــذاك. قـــال حـــضرة الـــباب بـــأنَّ حـــمايـــة وانـــتصار أمـــره ســـيكون بـــيد اهلل 

العلي القدير.  

وبـينما كـان حـضرة الـباب مـسجونًـا وقـيد املـحاكـمة فـي شـمال إيـران اسـتمر عـدد أتـباعـه فـي االزديـاد والـنمو 
فـي املـناطـق األخـرى مـن إيـران. وفـي الـوقـت الـذي أعـلن فـيه دعـوتـه الـعلنية فـي تـبريـز اجـتمع عـدد كـبير مـن 
قـادة الـبابـيني فـي قـريـة بـدشـت. ذلـك االجـتماع الـذي كـان لـه األثـر الـكبير فـي تـطور ونـمو الـدعـوة الـبابـية. وقـد 
شــاركــت فــي هــذا االجــتماع واحــدة مــن أهــم الــسيدات الــبابــيات الــشهيرات املــعروفــة بــقرّة الــعني واملــلقبة فــي 

التاريخ البهائي بالطاهرة.

ولـدت قـرّة الـعني (الـطاهـرة) مـن عـائـلة مـن الـعلماء ورجـال الـديـن وعـرفـت فـيما بـعد عـلى أنّـَها واحـدة مـن أشهـر 
الـشعراء املـوهـوبـني فـي بـالد فـارس. وملـعرفـة أهـمية هـذا الحـدث فـإنّـَه مـن األهـمية أن نـعرف مـدى عـزلـة نـساء 
إيـــران آنـــذاك ومـــقدار الحـــظر الـــذي كـــان مـــفروضًـــــــــــا عـــليهن.  ومـــن خـــالل نـــفوذ عـــمها وابـــن عـــم لـــها، وكـــانـــا مـــن 
أتــباع الــشيخ أحــمد األحــسائــي، اســتطاعــت الــطاهــرة أن تــتصل بــبعض الــبابــيني األوائــل. وعــلى الــرغــم مــن 

إنَّها لم تلتق بحضرة الباب إالَّ أنَّها راسلته وأعلنت عن إيمانها ثمَّ ضمها إلى حروف الحي.
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مــن األســباب الــرئــيسية الــتي دعــت إلــى عــقد اجــتماع بــدشــت هــو الــبحث فــي كــيفية إنــقاذ حــضرة الــباب مــن 
سـجنه فـي قـلعة چهـريـق. ومـع هـذا فـإنَّ جـو االجـتماع تـغير إلـى جـو شـاحـن بـشكل غـير مـتوقـع حـيث فسـرت 
حــضرة الــطاهــرة بــصورة جــريــئة بــعض تــعالــيم حــضرة الــباب.  فــالــبعض مــن الــبابــيني اعــتبروا دعــوة حــضرة 
الـباب دعـوة تجـديـديـة لـلديـن والـبعض اآلخـر الـتبس عـليهم مـعنى ولـفظ كـلمة "الـباب". فـقامـت الـطاهـرة بشـرح 
وتـوضـيح رسـالـة ومـهمة الـباب بـصورة مسهـبة طـبًقا ملـا أعـلنه الـباب نـفسه فـي لـيلة إعـالن دعـوتـه لـلمال حسـني. 
فـقد أعـلن أنّـَه اإلمـام املهـدي املـنتظر وقـائـم آل محـمد املـوعـود. وعـلى هـذا فـإنّـَه رسـول سـماوي ومـؤسـس لـدورة 
ديـنية مسـتقلة جـديـدة. وكـما حـرر املـسيحيون األوائـل أنـفسهم مـن تـعالـيم وأحـكام الـتوراة دعـي الـبابـيون إلـى 
عــدم الــتقييد بــأحــكام الشــريــعة اإلســالمــية ألنَّ هــناك تــعالــيم اجــتماعــية جــديــدة أتــى بــها حــضرة الــباب وعــلى 

البابيني أن يتوجهوا إليها للهداية.

ومـما جـعل اجـتماع بـدشـت أكـثر إثـارة ودهـشة ظـهور الـطاهـرة فـي إحـدى الجـلسات دون حـجاب بـعكس مـا 
كــان ســائــًدا فــي املــجتمع اإلســالمــي آنــذاك. إنَّ عــملها هــذا وأعــماالً أخــرى شــبيهة بــها كــان امــتحانًــا صــعبًا 
لـــلبابـــيني املـــتحفظني وأثـــارت حـــفيظة املســـلمني املـــتعصبني. فـــقام رجـــال الـــديـــن بنشـــر إشـــاعـــات كـــاذبـــة حـــول 
ــهم كـــفرة وعـــندهـــم إبـــاحـــية جـــنسية واشـــتراك فـــي املـــلكية وكـــان هـــدف رجـــال الـــديـــن تـــشويـــه  الـــبابـــيني مـــنها أنّـَ

الحقيقة وتصوير الدعوة البابية على إنَّها حركة معادية للسلوك الحسن والنظام العام(1).

وفــي شهــر ســبتمبر (أيــلول) مــن عــام 1848م تــوفــي محــمد شــاه قــاجــار مــتأثــرًا بــأمــراضــه املــتعددة مــما أدى 
إلـى زيـادة فـي عـدم االسـتقرار فـتدهـورت األوضـاع الـسياسـية وتـم تـعيني مـن سيخـلفه(2). أمـا الـحاج مـيرزا 
آغـاسـي فـقد عـزلـه أعـداؤه الـسياسـيون، واسـتغل رجـال الـديـن هـذه الـفوضـى والهـرج فشـددوا مـن خـصومـتهم 

للبابيني ونظموا حمالت لضربهم أينما كانوا.

وفـي مـقاطـعة مـازنـدران وجـدت مجـموعـة مـن الـبابـييني يـقدر عـددهـم بـثالثـمائـة شـخص ويـقودهـم املـال حسـني 
وأحـد أتـباع حـضرة الـباب املـشهوريـن املـسمى بـالـقدوس (وهـو الـذي رافـق الـباب فـي حـجه إلـى مـكة املـكرمـة) 
وجــدت نــفسها مــحاصــرة فــي قــلعة صــغيرة قــامــت بــترمــيمها عــلى عجــل وتــقع بــالــقرب مــن قــبر أحــد مــشاهــير 
اإلسـالم يـسمى بـالـشيخ طـبرسـي. قـام هـؤالء الـبابـيون بـكل حـماس وشـغف بـاالنـتشار فـي مـازنـدران مـعلنني 
أنَّ الـقائـم املـوعـود قـد ظهـر ودعـوا جـميع املـؤمـنني إلـى الـنهوض والـسير عـلى نـهجه، أمـا رجـال الـديـن املحـليون 
فـقد نـددوا بهـذه الـدعـوة واعـتبروا املـؤمـنني بـها مـنشقني ومـرتـديـن وقـامـوا بـإثـارة أهـالـي عـدة قـرى لـلهجوم عـلى 
الــبابــيني. وعــندمــا احــتمى الــبابــيون بــالــسياج الــذي أقــامــوه داخــل قــلعة الــشيخ طــبرســي اتــهم رجــال الــديــن 
الــبابــيني بــأنّـَـهم ســبب الــفوضــى الــتي ســادت بــالد فــارس فــي ذلــك الــوقــت مــع أنَّ هــذه الــفوضــى كــان ســببـها 
األصــلي رجــال الــديــن التــهامــهم الــبابــيني بــاالرتــداد والــكفر. وفــي جــو مــشحون بــالــصراع حــول الســلطة بــني 
ورثـة محـمد شـاه قـاجـار كـان هـذا االتـهام بـمثابـة الشـرارة الـتي أشـعلت الـوضـع. خـلف الـحاج مـيرزا آقـاسـي 
رجـل قـوي قـاس ومـريـب وهـو املـيرزا تـقي خـان فـأصـبح الـصدر األعـظم إليـران وقـرر أن يـقمع الحـركـة الـبابـية 

ويقتلعها من جذورها فقام بإرسال قوة مسلحة لدعم وتعزيز مجهودات رجال الدين واملوالني لهم.

 تـحول حـصار قـلعة الـشيخ طـبرسـي إلـى خـزي وعـار ملـعارضـي حـضرة الـباب. وخـالل عـام واحـد تـم إرسـال 
آالف مـن الـجنود لـقتال وقـمع عـدة مـئات مـن الـبابـيني الـذيـن كـانـوا يـدافـعون عـن الـقلعة إالَّ أنّـَهم جـميًعا هـزمـوا 
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شـر هـزيـمة. وأخـيرًا وفـي مـوقـع عـسكري صـغير مـحاصـر كـان قـد اسـتشهد فـيه عـدد كـبير مـن أفـراده ومـنهم 
املــال حســني وعــد املــهاجــمون املجــموعــة بــاإلفــراج عــنهم إذا اســتسلموا وقــد أقــسموا عــلى الــقرآن الــكريــم فــي 
ذلـك. ومـا أن خـرج الـبابـيون مـن هـذا املـوقـع حـتى ألـقي الـقبض عـليهم حـيث قـتل الـعديـد مـنهم وآخـرون عـذبـوا 
حــتى املــوت ومــن تــبقى أُسِـــــر وبــيع كــالــرقــيق. أمــا جــناب الــقدوس فــقد ســلِّم لــيد أحــد رجــال الــديــن الــكبار فــي 

تلك املنطقة فقادوه في الشوارع والطرقات وشّوهوا جسمه ثمَّ قتلوه.

 وأحـداث أخـرى مـشابـهة وقـعت فـي مـديـنتني أخـريـني هـما نـيريـز وزنـجان. فـفي هـاتـني املـديـنتني جـاءت قـوات 
مسـلحة تـابـعة ألمـراء قـاجـار لـدعـم ومـؤازرة الـهمج الـرعـاع الـذيـن حـركـهم واسـتفزهـم رجـال الـديـن الـشيعة ضـد 
الـــبابـــييـن وقـــرروا اســـتئصال وإبـــادة جـــميع أتـــباع الـــديـــن الجـــديـــد. وفـــي مـــديـــنة نـــيريـــز كـــان يـــتزعـــم الـــبابـــيني 
شـخصية بـارزة هـو جـناب وحـيد ومـع مـكانـته الـديـنية لـم يـخفف ذلـك مـن سخـط السـلطات املحـلية ومـن هـجوم 
الــناس الــغوغــائــي. وفــي مــذبــحة عــقب االســتيالء عــلى قــلعة كــان الــبابــيون قــد الــتجأوا إلــيها وحــوصــروا فــيها 
اســـتشهد جـــناب وحـــيد. وفـــي مـــديـــنة زنـــجان كـــان الـــحال مـــثل قـــلعة الـــشيخ طـــبرســـي فـــقد خـــدع املـــحاصـــرون 
الـبابـيني ووعـدوهـم بـالسـالم واألخـوة وكـتبوا ذلـك عـلى نـسخة مـن الـقرآن الـكريـم إالَّ أنّـَهم غـدروا بـهم وقـتلوهـم 

عن بكرة أبيهم بعد خروجهم من مواقعهم.

وبــالــرغــم مــن بــعض املــحاوالت الــواضــحة الــتي قــامــت بــها الســلطات الــديــنية والــسياســية للتســتر عــلى هــذه 
املـالحـم الـثالث مـع الـبابـيني وهـي  مـعركـة قـلعة الـشيخ طـبرسـي وحـوادث نـيريـز ووقـائـع زنـجان فـقد كـان هـناك 
نـاجـون مـن كـل مـعركـة أو حـادثـة اسـتطاعـوا أن يشهـدوا عـلى كـل مـا حـدث. فـالـنسخ املـكتوبـة لهـذه الـروايـات 
تـشكل املـصدر الـرئـيسي لـلكتاب الـتاريـخي الـذي كـتبه وأعـده نـبيل زرنـدي املـعروف بـالـنبيل األعـظم بـعد عـدة 

سنوات(1).

وبــرزت فــي أنــحاء مــختلفة مــن إيــران مــشاهــد عــنف عــديــدة يــغذيــها تحــريــض رجــال الــديــن عــلى أنَّ الــبابــيني 
مـــرتـــدون وســـانـــدهـــم كـــثير مـــن الســـلطات املحـــلية فـــي اعـــتداءاتـــهم. ولـــم يحـــمهم وضـــعهم االجـــتماعـــي. وفـــي 
الـعاصـمة طهـران، وفـي نـفس الـوقـت الـذي وقـعت فـيه حـوادث زنـجان تـقريـبًا صـدر الـحكم بـإعـدام سـبعة مـن 
الـــشخصيات املـــرمـــوقـــة مـــن كـــبار الـــتجار ومـــن األوســـاط الـــعلمية عـــندمـــا رفـــضوا إنـــكار ديـــنهم، فـــقتلوا بـــشكل 
بــشع ومــرعــب. ومــما يــدل عــلى وحــشية الــناس الــذيــن قــامــوا بهــذا الــعمل أنَّ مــن بــني الشهــداء شــخص يــدعــى 
املـيرزا قـربـان عـلي قـد عـرف بـالـزهـد والـتقوى الشـديـديـن وعـمل مـرشـًدا روحـيًا خـاصًـــــــــا لـلعائـلة املـالـكة وألعـضاء 

الحكومة(2).

ـما عــلى رئــيس  إنَّ مــعظم املــسئولــية فــي هــذه األعــمال الــوحــشية ال تــقع عــلى عــاتــق رجــال الــديــن وحــدهــم وإنّـَ
ـــا الــــشاه الجــــديــــد نــــاصــــر الــــديــــن شــــاه فــــكان عــــمره ال يــــتجاوز  الــــوزراء الجــــديــــد املــــيرزا تــــقي خــــان أيــــًضا. أمّـَ

السادسة عشرة، ولهذا كان زمام السلطة بيـد رئيس الوزراء أو الصدر األعظم. 
وكـــان هـــذا األخـــير عـــلى رأس مجـــموعـــة قـــامـــت بـــنصب الـــشاه الجـــديـــد بـــعد مـــنافـــسة حـــادة عـــلى الســـلطة بـــني 
شــخصني مــن الــعائــلة املــالــكة. وقــد اســتنتج رئــيس الــوزراء الجــديــد بــأنَّ ضــمان اســتمراره فــي الــحكم وثــبات 
املـنطقة واسـتقرارهـا يـقتضي قـمع الـدعـوة الـبابـية ولهـذا شـارك فـي األعـمال الـوحـشية ضـد الـبابـيني فـي قـلعة 
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الـشيخ طـبرسـي وفـي نـيريـز وزنـجان وفـي قـتل شهـداء طهـران السـبعة الـذيـن عـرفـوا بهـذا االسـم. واآلن يـريـد 
ضرب الدعوة في مهدها. 

وبـــينما كـــان الـــحصار قـــائـــًما فـــي زنـــجان أمـــر املـــيرزا تـــقي خـــان حـــاكـــم مـــنطقة أذربـــيجان بـــأن يـــنقل حـــضرة 
الـباب إلـى مـديـنة تـبريـز وهـناك يـعدم أمـام املـأل(1) لـم يـكن لـلميرزا تـقي خـان أيـة صـالحـية إلصـدار مـثل هـذا 
األمــر ولــم يســتشر بــاقــي أعــضاء الــحكومــة فــي هــذا الــخصوص ولهــذا الســبب لـــم يســتجب حــاكــم أذربــيجان 
الـذي كـان يـكن كـل احـترام وتـقديـر لـحضرة الـباب لهـذا األمـر. وأخـيرًا اضـطر املـيرزا تـقي خـان إلـى إرسـال 
أخــيه املــيرزا حــسن خــان لــتنفيذ هــذه املــأمــوريــة. فــقد أخــذ الــباب بــعجالــة إلــى تــبريــز وقــرر كــبار املجتهــديــن 
وعـلماء الـديـن أن يـتعامـلوا مـع املـوضـوع فـيحكموا عـليه مـن مـنظور ديـني أكـثر مـنه مـدنـي. وكـما تـوقـع املـيرزا 
تـقي خـان كـان رجـال الـديـن عـلى أتـم اسـتعداد إلصـدار فـتوى بـقتل حـضرة الـباب بـتهمة االرتـداد. وفـي الـيوم 
الـتاسـع مـن شهـر تـموز (يـولـيو) مـن عـام 1850م تـمَّ اإلعـداد لـتنفيذ هـذا الـعمل الـشنيع وسـط حشـد مـزدحـم 
مــن آالف الــناس الــذيــن تجــمعوا فــوق أســطح املــنازل وعــلى الــنوافــذ فــي ســاحــة عــامــة ومــا وقــع بــعد ذلــك كــان 

حدثًا مذهالً وغير عادي.  

قـــيد حـــضرة الـــباب بـــالـــحبل ومـــعه أحـــد أتـــباعـــه عـــلى جـــدار أحـــد الـــثكنات الـــعسكريـــة وجـــاء فـــوج مـــن الـــجنود 
األرمــــن املــــسيحيني يــــصل عــــددهــــم إلــــى750 شــــخًصا واصــــطفوا لــــيشكلوا فــــرقــــة مــــكلفة بــــإطــــالق الــــنار عــــلى 
حــضرة الــباب. أمــا قــائــد الــفوج ويــقال لــه ســام خــان فــقد كــان مــتردًدا فــي تــنفيذ هــذا الــحكم ألنّـَـه كــان خــائــفًا 
مــن نــزول السخــط اإللــهي عــليه. حــينئذ قــال لــه حــضرة الــباب: "اعــمل بــما أُمــرت بــه وإن كــانــت نــيتك صــادقــة 

فإنَّ اهلل العلي القدير قادر على إزالة حيرتك وارتباكك"(1).

 رأى الـعديـد مـن شـهود الـعيان مـا حـدث بـأم أعـينهم(2) فـقد اصـطف الـفوج وأطـلق 750 رصـاصـة وتـصاعـد 
الـــدخـــان الـــكثيف الـــصادر مـــن فـــوهـــة الـــبنادق وتـــحّولـــت الـــساحـــة إلـــى ظـــالم. وعـــندمـــا انـــقشع الـــدخـــان شـــاهـــد 
الجـــمهور أمـــرًا غـــريـــبًا. فـــقد شـــاهـــدوا أنـــيس الـــباب واقـــفًا بـــجوار الـــحائـــط دون أذى أمـــا حـــضرة الـــباب فـــكان 
غـائـبًا عـن األنـظار. أمـا الـحبال الـتي ربـطا بـها فـقد كـانـت مـمزقـة تـمامًـا. وبـدأ بـحث محـموم عـن حـضرة الـباب 
فــوجــدوه ســليًما داخــل الــغرفــة الــتي شــغلها الــليلة املــاضــية هــادئًـا ومــنشغالً فــي إنــزال آخــر كــلماتـــه وإعــطاء 

توجيهاته إلى كاتب وحيه.

هـاج الجـمهور مـن هـذا املشهـد ومـاج، أمـا قـائـد الـفوج األرمـني فـقد رفـض االسـتمرار فـي هـذا الـعمل ووجـد 
املـيرزا حـسن خـان نـفسه أمـام احـتمال أن يـنقلب الـناس الـذيـن آمـنوا بـحضرة الـباب فـي الـسابـق ثـمَّ ارتـدوا 
عــنه فــيؤمــنوا بــه مــرة أخــرى، نــظرًا ملعجــزة الــباب أثــناء إطــالق الــنار عــليه لــلمرة األولــى واعــتبار ذلــك معجــزة 
سماوية. ومن ثمَّ اصطف فوج آخر مكون من جنود مسلمني وجيء بحضرة الباب ورفيقه مرةً أخرى وُقيِّدا 
عـلى الـحائـط ثـمَّ أطـلق وابـل مـن الـرصـاص عـليهما.  وفـي هـذه املـرة مـزقـت الـطلقات جسـدي الـسجينني. أمـا 
آخـر كـلمات حـضرة الـباب إلـى الجـمهور فـكانـت: "أيـها الـجيل املـلتوي، لـو آمـنتم بـي الحـتذى كـل واحـد مـنكم 
حـــذو هـــذا الـــشاب الـــذي هـــو أعـــظم مـــنكم شـــأنًـــا ألقـــبل راضـــيًا مـــختارًا عـــلى الـــتضحية بـــنفسه فـــي ســـبيلي 

وسيأتي اليوم الذي فيه تؤمنون بي، وعند ذاك لن أكون معكم". 
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إنَّ الـظروف غـير الـعاديـة الـتي أحـاطـت بـاسـتشهاد حـضرة الـباب أثـارت مـوجـة جـديـدة مـن االهـتمام الـواسـع 
فـــــي تـــــعالـــــيمه. فـــــروايـــــة اســـــتشهاده انتشـــــرت كـــــالـــــنار فـــــي الـــــهشيم لـــــيس بـــــني أهـــــل إيـــــران فحســـــب بـــــل بـــــني 
الــسياســيني والــتجار والــعسكريــني والــصحفيني الــذيــن كــانــوا يــشكلون جــالــية أوربــية كــبيرة فــي بــالد فــارس 
آنذاك. إنَّ كلمات قنصل فرنسا الرسمي السيد نيكوالس تبنّي مدى تأثير هذه الفاجعة على جمهور الناس 

الغربيني املثقفني:

"إنَّ ذلـك املـثل الـرائـع الـذي قـدمـه الـباب لـإلنـسانـية لـتتأمـله لـهو مـن أعـظم األمـثلة الـرائـعة عـلى الـشجاعـة ودلـيل 
يــثير اإلعــجاب عــلى املــحبة الــتي حــملها بــطلنا ملــواطــنيه. لــقد ضــحى بــنفسه مــن أجــل اإلنــسانــية ووهــب لــها 
جســـده وروحـــه، وفـــي ســـبيلها عـــانـــى الحـــرمـــان والـــهوان والســـباب والـــعذاب والـــشهادة. وقـــد وقـــع بـــدمـــه مـــيثاق 
اإلخاء العاملي ودفع حياته كما فعل السيد املسيح من قبل، عربونًا لعهد الوفاق والعدل واملحبة القادم"(1).

كــان اســتشهاد الــباب بــالنســبة لــلجامــعة الــبابــية ومــا تــبعه مــن إبــادة لــزعــماء الــديــن ورمــوزه بــما فــيهم غــالــبية 
حــــروف الــــحي بــــمثابــــة ريــــح عــــاتــــية ومــــدمــــرة. حــــيث فــــقد الــــبابــــيون الــــقيادة الــــالزمــــة، قــــيادة لــــم تــــكن لتتحــــمل 

االضطهاد الشديد فحسب بل وللحفاظ على سمو األخالق العالية التي نادى بها حضرة الباب.

كـــان الـــبابـــيون يـــؤكـــدون دومًــــا بـــأنَّ اهـــتمامـــهم الـــرئـــيسي هـــو اإلعـــالن عـــن الـــتعالـــيم االجـــتماعـــية والـــروحـــانـــية 
الجـديـدة الـتي جـاء بـها الـباب. وفـي الـوقـت نـفسه ونـظرًا ألنَّ أفـكارهـم الـديـنية كـانـت مـن خـلفية إسـالمـية فـقد 
كـانـوا يـعتقدون بـأنَّ لـهم حـق الـدفـاع عـن الـنفس وعـن عـائـالتـهم شـريـطة أن ال يـبادروا بـالـعدوان حـفاظًـا عـلى 
قــيمهم الــديــنية. وعــندمــا تــم الــقضاء عــلى الــرمــوز الــتي كــانــت تــقود الــجامــعة الــبابــية بهــذه األعــمال الــوحــشية 
الــتي قــام بــها املــيرزا تــقي خــان فــقد كــان مــتوقــًعا أن الــعناصــر املــترددة بــني الــبابــيني قــد تــغدو عــاجــزة عــن 

الحفاظ على االنضباط األصيل.

وهـذا مـا حـصل بـالـفعل فـفي يـوم 15 آب (أغسـطس) عـام 1850 مـيالدي قـام شـابـان بـابـيان غـلبت عـليهما 
املــعانــاة الــتي شــاهــداهــا وأصــيبا بــالــيأس نــتيجة مــوقــف الســلطات فــقامــا بــإطــالق الــنار عــلى الــشاه فــأصــيب 
الـشاه بجـروح طـفيفة ونـجا مـن الـحادثـة ألنَّ الـبندقـية الـتي اسـتعملت كـانـت مـحشوة بـالـبارود الـخاص بـصيد 
الــطيور. إال أنَّ هــذه الــحادثــة أثــارت مــن حــولــها مــوجــة مــن الــعنف أقــوى وأشــد مــن قــبل، فــبدأ عــصر إرهــاب 

جديد. 

تـرك الـكابـنت ألـفرد فـون كـوفـر وهـو مـلحق عـسكري نـمساوي مـذكـرات حـول هـذه الـفترة. كـان مـصدومًـا ومـتأثـرًا 
بشــدة مــن األعــمال الــوحــشية الــتي شــاهــدهــا بــنفسه ولهــذا قــدم اســتقالــته مــن مــنصبه وكــتب بــعد ذلــك مــقاالً 

نشر في جريدة "فينس" وفيما يلي نصه:

"اتـبعني يـا صـديـقي وأنـتم يـا مـن تـّدعـون بـأنـكم تتحـلون بـاألخـالق األوروبـية الـرفـيعة.  تـعالـوا مـعي لـتشاهـدوا 
الــبؤســاء الــذيــن فــقئت أعــينهم ثــمَّ أجــبروا عــلى أن يــأكــلوا آذانــهم املــبتورة فــي مشهــد الــتعذيــب ذاتــه دون مــلح 
وال تــوابــل! والــذيــن انــتزع الــجالدون أســنانــهم وضــروســهم بــوحــشية والــذيــن لــم يــنلهـم شــيء كــبير مــن األذى 
ســـــوى أن حـــــطمت املـــــطارق جـــــماجـــــمهم الـــــعاريـــــة بـــــكل بـــــساطـــــة. هـــــلّموا هـــــلّموا إلـــــى حـــــيث تـــــضاء األســـــواق 
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بالضحايا البؤساء ألنَّ الناس شقوا ثقوبًا في صدور الضحايا وأكتافهم عن اليمني وعن الشمال ووضعوا 
فـــي الجـــروح شـــموعًــــا مشـــتعلة. ولـــقد شـــاهـــدت بـــعضهم يـــسحبون فـــي الـــسوق مـــصفديـــن بـــاألغـــالل تـــتقدمـــهم 
إحـدى الـفرق الـعسكريـة وكـانـت الـشمـوع قـد احـترقـت وتـوغـلت حـتى أخـذ شحـم الجـروح يـدخـن كـاملـصباح إذا 
انـطفأ حـديـثًا.  ولـيس مـن الـنادر أن تـتفتق عـبقريـة أهـل الشـرق عـن ألـوان جـديـدة مـن الـتعذيـب. مـن ذلـك مـثالً 
أنــهم يســلخون قــدمــي الــبابــي ويــغمسون جــروحــه فــي الــزيــت املــغلي ويــدقــون فــيها حــدوة حــصان ويــرغــمونــه 
عـــلى الجـــري فـــال تـــصدر مـــن الـــضحية آهـــة وال زفـــرة. بـــل تتحـــمل حـــواســـه املـــفقودة ذلـــك الـــعذاب فـــي صـــمت 
مــظلـم واآلن يــجب عــليه أن يجــري وال يســتطيع الــجسم أن يتحــمل مــا يتحــمله الــروح فــيسقط. أال فــارحــموه 
واضـربـوه الـضربـة الـقاضـية وخـّلصوه مـن آالمـه! ولـكن ال! الـجالد يـهوي بـالـسوط وكـان عـلي أن أشـاهـد ذلـك 
وإذا بـالـضحية املتحـملة مـائـة ضـعف مـن الـعذاب تـركـض مـن جـديـد كـل هـذا مجـرد بـدايـة لـلنهايـة. أمـا الـنهايـة 
نـفسها فـهي أن الـجالديـن يـصلبون األجـساد املـكويـة املـمزقـة رأسًـــــا عـلى عـقب عـلى جـذوع األشـجار عـند ذلـك 
تــتاح الــفرصــة ألي إيــرانــي يــحب أن يــجعل تــلك األجــساد املــعلقة الــنبيلة هــدفًــا إلظــهار بــراعــته فــي الــتصويــب 
عـــلى قـــدر مـــا يـــحب ويشـــتهي وعـــلى مـــسافـــة مـــعينة ليســـت بـــالـــقريـــبة جـــًدا ولـــقد رأيـــت أجـــساًدا مـــزقـــتها مـــائـــة 

وخمسون رصاصة تقريبًا"(1).

مــن أشهــر ضــحايــا االضــطهاد الجــديــد شــاعــرة تــسمى "الــطاهــرة" والــتي كــانــت مــسجونــة بــاملــنزل ملــدة مــن 
الــزمــن. ومــما قــامــت بــه هــذه املــرأة هــو إزالــة قــيود املــرأة الــتي كــانــت شــديــدة فــي ذلــك الــزمــن عــلى اعــتبار أنَّ 
تحـريـر املـرأة مـن تـعالـيم حـضرة الـباب ومـن مـزايـا الـعصر الجـديـد.  وعـلى الـرغـم مـن صـدور حـكم املـوت عـليها 

وعلمها بذلك قالت للسجان: "يمكنك قتلي في أي وقت تشاء ولكنك ال تستطيع وقف تحرير املرأة".  

 وبـذلـك انـتهـى مـا يـسميه الـبهائـيون "بـالـدورة الـبابـية" وهـي املـرحـلة األولـى مـن الـتاريـخ الـبهائـي. وفـي ذلـك 
الــوقــت كــانــت الــبالد تــعيش فــي فــترة تــكتسحها عــواصــف الــتغيير االجــتماعــي الــشامــل. أمــا أعــداء حــضرة 
الـباب فـقد اتـهموا حـضرتـه بـأنّـَه يخـطط الكـتساب قـوة سـياسـية، والـبعض روج بـأنّـَه كـان قـادرًا عـلى أن يـكون 
زعـــيًما لـــلبالد. إنَّ الـــقدرات غـــير الـــعاديـــة ألتـــباعـــه الـــصناديـــد، وظـــهور تـــجاوب الـــناس لـــرســـالـــة ديـــنية جـــديـــدة 
والــفساد والــشقاق الحــزبــي الــذي كــان مــتفشيًا بــني الــقيادات الــديــنية واملــدنــية، والــفترة املــؤقــتة الــتي ســادت 
فــيها الــفوضــى املــدنــية أثــناء مــرض محــمد شــاه قــاجــار ومــن ثــمَّ مــوتــه. كــل ذلــك أدى إلــى إيــجاد وضــع كــان 

يمكن لحضرة الباب أن يستفيد منه عندما عرضت عليه املساعدة والتي كان في أمّس الحاجة إليها. 

 فـي أواخـر عـام 1846م عـرض الـحاكـم الـعام إلصـفهان مـنوجهـر خـان، والـذي كـان يـعتبر واحـًدا مـن أقـوى 
الــشخصيات فــي إيــران، عــرض عــلى حــضرة الــباب وضــع كــامــل قــواتــه الــعسكريــة وثــروة ضخــمة تــحت إمــرتــه 
لـــكي يـــقوم بـــالـــهجوم عـــلى مـــديـــنة طهـــران ويـــحارب رجـــال الـــديـــن والـــشاه، وهـــو عـــمل يـــمكن تـــبريـــره فـــي نـــظر 
الـــشيعة. إنَّ املـــبدأ الـــرئـــيسي الـــذي يـــحكم املـــلكية فـــي بـــالد فـــارس هـــو أنَّ الـــشاه فـــي األصـــل نـــائـــب لـــألمـــام 
املهـدي املـنتظر، وألنَّ االدعـاء األسـاسـي لـحضرة الـباب بـأنّـَه هـو تـلك السـلطة الـروحـية الـتي طـال انـتظارهـا، 
ونـظرًا ألنَّ بـعض الـعقول والـنفوس املـنيرة فـي بـالد فـارس قـبلت دعـوتـه وآمـنت بـه فـكان مـن املـفروض أمـانـة أن 
يــقوم محــمد شــاه ونــاصــر الــديــن شــاه قــاجــار بــدراســة تــعالــيم حــضرة الــباب واالســتماع إلــى دعــوتــه بــكل دقــة 
واحـــترام. والســـبب فـــي تـــجاهـــلهم كـــل ذلـــك كـــان تـــدخـــل زعـــماء الـــسياســـة والـــديـــن انـــطالقًـــا مـــن خـــشيتهم بـــأنَّ 

حضرة الباب قد يهدد مكانتهم وسلطتهم ويعمل على تقويضها. 

�٢٥



وبــرفــض حــضرة الــباب اســتعمال الــقوة حــيال تــلك األمــور، حــتى لــو كــلفه ذلــك حــياتــه، فــقد قــدم يــقينًا مــقنًعا 
على ميزة رسالته السلمية السمحة واتكاله الكامل على القوى الروحية التي أشار إليها منذ بداية دعوته

على أنَّها العون الوحيد له. 

تــرى مــا هــي هــذه الــتعالــيم الــتي أثــارت زوبــعة مــن الــعنف والــعدوان والــتي تحــمل مــن أجــلها حــضرة الــباب 
واأللــوف مــن غــيره شــتى أنــواع املــحن واآلالم وفــدوا جــميًعا أرواحــهم فــي ســبيله؟ إنَّ اإلجــابــة عــلى ذلــك لــيس 
بـاألمـر الـبسيط. ونـظرًا ألن دعـوة حـضرة الـباب كـانـت مـرتـبطة بـصورة خـاصـة بـمعتقدات الـشيعة ومـفاهـيمهم 
الـفقهية فـإنَّ الـعقلية الـغربـية تجـد صـعوبـة فـي فـهم الـعديـد مـن األمـور الـتي قـام حـضرة الـباب بـطرحـها فـي 
كــتابــاتــه. وفــي الــواقــع إنَّ مــن أهــم األســباب الــتي بــها نــجح حــضرتــه فــي إبــالغ كــلمته لــبعض عــلماء الــديــن 
الــبارزيــن وإلــى مجــموعــة مــن طــالب الــعلم واملــعرفــة هــو إحــاطــته الــكامــلة ألعــمق وأدق املــواضــيع اإلســالمــية 

الفقهية الخاصة بالنبوات والعقيدة املثيرة للجدل. 

 لــقد بــدا ملســتمعيه أمــرًا غــير عــادي فــي أنَّ شــابًــا تــلقى تــعليًما ابــتدائــيًا بــسيطًا قــياسًــــــا بــطبقة املــفكريــن فــي 
إيــران أن يــكون بــكل بــساطــة قــادرًا عــلى اإلجــابــة عــن أســئلة الــعلماء االجــالء الــذيــن قــضوا حــياتــهم فــي هــذا 
املـــجال وأســـسوا مـــكانـــتهم الـــعامـــة مـــنها. إن املـــذكـــرات الـــتاريـــخية األولـــية لـــلبابـــيني تـــشير إلـــى تـــفاصـــيل هـــذه 
الــوقــائــع وشــرحــها وتــبني أثــر ذلــك عــلى املســتمعني. أمــا بــالنســبة لــلقارئ مــن أوروبــا أو أمــريــكا الــشمالــية فــإنَّ 

هذه املواضيع تكون له مبهمة وغير واضحة. 

وعـلى الـرغـم مـن بـراعـة حـضرة الـباب وتـفوقـه فـإنّـَه لـم يـشجع أتـباعـه مـن الـعلماء ورجـال الـديـن وطـالب املـعرفـة 
عــلى كســب هــذه الــعلوم. ويــمكن تــفهم ســبب ذلــك مــن دراســة لــألبــحاث الــتي قــام بــها املســتشرق الــبريــطانــي 
إدوارد بـراون حـول فـقه الـشيعة. لـقد وصـف إدوارد بـراون األبـحاث والـتفاسـير واملـواضـيع واملـالحـظات الـتي 
قـام بـها عـلماء الـديـن مـن أجـل الـنهضة الـثقافـية فـي الـقرن الـتاسـع عشـر فـي إيـران بـأنّـَها "سـخيفة" وال قـيمة 
لـــها. وأنَّ وضـــع الـــعلماء الـــحالـــيني وضـــع "يـــرثـــى لـــه". كـــما شـــاركـــه وأيّـــده فـــي الـــرأي أحـــد املـــفكريـــن املســـلمني 

البارزين آنذاك وهو الشيخ محمد عبده حيث قال براون عنه:

"الـشيخ محـمد عـبده هـو مـفتي مـصر األعـظم ورئـيس جـامـعة األزهـر وربـما أكـثر املـفكريـن تـنويـرًا ومُــحبًّا لـلغة 
الــعربــية وآدابــها، ولــم يشهــد الــعالــم اإلســالمــي فــي الــعصر الحــديــث شــخصا فــذًّا مــثله. هــذا الــشخص كــان 
يقول بأنَّ جميع هذه املواد واملواضيع يجب أن تحرق ألنَّها فقط تشغل األرفف وتحمل الحشرات وتمنع من 
نشــر الــعلوم الــصحيحة. هــذه كــانــت وجــهة نــظر أحــد كــبار عــلماء اإلســالم ولهــذا يــجب أن ال نــتردد فــي قــبول 

ذلك...". 

عـبّر حـضرة الـباب عـن هـذا الـرأي مـرارًا. وفـي كـتابـه "الـبيان" تـصور الـيوم الـذي فـيه تتخـلص بـالد فـارس مـن 
تـبديـد الـثروات وتظهـر الـطاقـات الـفكريـة لـلشعب بـعد خـالصـهم مـن الخـرافـات. كـما تحـّدث عـن الـعصر الـقادم 
الــذي تظهــر فــيه مــجاالت جــديــدة مــن الــعلوم واملــعارف والــذي فــيه تــكون املــعرفــة حــتـى عــنـد الشــبـاب مــتفوقــة 

على العلوم التي كانت معاصرة في زمنه.
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أمّـا الـتعالـيم االجـتماعـية لـحضرة الـباب فـكانـت أكـثر إثـارة لـالهـتمام مـن مـواضـيع األلـوهـية املـركـزة والـتي هـي 
مـن االخـتالفـات الـهامـة بـني املـسيحية واإلسـالم. إنَّ اإلسـالم يـرّكـز عـلى أنَّ الـديـن هـو وسـيلة لـتنظيم املـجتمع. 
وقــد تــصور الــقرآن الــكريــم تــأســيس مــجتمع إســالمــي كــامــل واتخــذ الــرســول محــمد عــليه الســالم أول خــطوة 
عـندمـا قـام بـتأسـيس أول دولـة إسـالمـية فـي املـديـنة املـنورة. ولهـذا لـيس عـجيبًا أن يـبدأ الـتقويـم املـسيحي مـع 
مــيالد املــسيح ويــبدأ الــتقويــم اإلســالمــي اعــتبارًا مــن هجــرة الــرســول األعــظم وتــأســيس الــدولــة اإلســالمــية فــي 
املــــديــــنة املــــنورة. وبــــعيًدا عــــن مــــبدأ "مــــا لــــقيصر لــــقيصر ومــــا هلل هلل" فــــإنَّ الــــتعالــــيم اإلســــالمــــية تــــحتوي عــــلى 
مجـــموعـــة كـــبيرة مـــن الـــتوجـــيهات األخـــالقـــية الـــخاصـــة بـــطريـــقة إدارة الـــدولـــة لـــلشئون اإلنـــسانـــية.  واملســـلمون 
الــشيعة كــانــوا يــتوقــعون أنَّ اإلمــام املهــدي عــندمــا يظهــر يــقوم بــفتح الــطريــق لــنجاة البشــر ويــؤكــد عــلى مــفهوم 

"دعوة الجنس البشري إلى الصالح والتقوى". 

مـن هـذا املـنطلق واملـفهوم اإلسـالمـي يـجب فـهم رسـالـة حـضرة الـباب. إنَّ عـقول وقـلوب الـذيـن خـاطـبهم آنـذاك 
كـــانـــت مـــغلقة، وفـــي عـــالـــم فـــكري محـــدود ال يـــختلف كـــثيرًا عـــن الـــقرون الـــوســـطى بـــل كـــانـــت فـــي ظـــالم وعـــزلـــة 
ولـكنها مـؤمـنة بـالـقضاء والـقدر. إن األسـلوب الـذي اتخـذه حـضرة الـباب لـلقضاء عـلى هـذه املـشكلة هـو إيـجاد 
مــفهوم املــجتمع الجــديــد الــقادر عــلى االحــتفاظ عــلى عــناصــر كــبيرة مــن األصــول الــثقافــية والــديــنية الــسائــدة 
واملـتعارف عـليها لـدى أتـباع حـضرة الـباب، والـتي أثـبتت األحـداث أنّـَها قـادرة عـلى إبـراز حـركـة جـديـدة وقـويـة. 
دعـا حـضرة الـباب شـاه إيـران والـشعب اإليـرانـي إلـى أتـباعـه فـي تـأسـيس هـذا املـجتمع الجـديـد. فـفي خـالل 
فـترة دعـوتـه الـقصيرة جـاء بسـلسلة مـن األحـكام الـخاصـة بـالسـلوك الـعام وأيـًضا لـحفظ السـالم والـنظام الـعام 
ولــتوجــيه األنشــطة االقــتصاديــة ووضــع نــظامًـــا ملــؤســسات اجــتماعــية مــثل الــزواج والــطالق واملــيراث، ووضّـــــــــــح 
الــعالقــة بــني الــجامــعة الــبابــية واألمــم األخــرى. وأيــًضا جــاء بــالــدعــاء واملــناجــاة واملــبادئ األخــالقــية والــتوجــيه 
املـعنوي ألفـراده املـؤمـنني. هـذه املـبادئ واألحـكام وصـفها أحـد املـؤرخـني الـبهائـيني بـأنّـَها كـانـت عـمًدا صـارمـة 
ومــعقدة وشــديــدة هــدفــها إحــداث صــدع فــي املــعتقدات اإلســالمــية لــلمؤمــنني مــن أجــل إعــدادهــم لــيلعبوا دورًا 

هاًما في تاريخ الجنس البشري. 

هــــذا األمــــر كــــان املــــوضــــوع الــــذي ذكــــر فــــي كــــل فــــصل مــــن كــــتاب الــــبيان وكــــان يهــــدف إلــــى إيــــجاد الــــتغيير 
الــروحــانــي واالجــتماعــي لــبالد فــارس. أعــلن حــضرة الــباب أنَّ الهــدف األســاســي لــدعــوتــه هــو اإلعــداد لــظهور 
مــبعوث ســماوي عــاملــي وأشــار إلــى هــذا املــوعــود بــأنــه "مــن يظهــره اهلل". يــعتبر حــضرة الــباب رســوالً ســماويًــا 
مسـتقالً فـي حـد ذاتـه وعـلى مـصاف األنـبياء واملـرسـلني الـعظام مـثل مـوسـى وعـيسى ومحـمد ومبشـرًا بـالـذي 
يـــنتظره جـــميع أديـــان الـــعالـــم. إنَّ كـــلمة "بـــاب" لـــها مـــفهوم أعـــظم فــــي الـــظهور الجـــديــــد مـــن مـــفهومـــهـا فـــي 
اإلســـالم. إنَّ حـــضرة الـــباب كـــان "الـــبوابـــة" أو "الـــباب" لـــظهور مظهـــر إلـــهي تنتشـــر دعـــوتـــه فـــي شـــتى بـــقاع 

األرض. 

هــناك فــقرات مــتعددة مــن كــتاب الــبيان وكــتابــات أخــرى لــحضرة الــباب تتحــدث بــإســهاب عــن هــذا املــوضــوع 
الرئيسي. هذه الفقرات تبنّي بوضوح بأنَّ حضرة الباب رأى في دورة دعوته أنَّها فترة انتقالية بحتة. وعندما 
يظهـر الـشخص املـوعـود فـإنّـَه سـوف يـأتـي بـالـتعالـيم الـخاصـة بـالـعصر الـقادم وهـو الـذي سـيقرر األمـور الـتي 

يجب أن تنسخ من الدورة البابية:
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"إنَّ ألـف آيـة مـن آيـات الـبيان ال تـعادل آيـة واحـدة نـازلـة مـن "مـن يظهـره اهلل"… الـيوم الـبيان فـي مـرحـلة 
البذرة وفي بداية ظهور "من يظهره اهلل" وإنَّ تجّليه الكامل سيصبح واضًحا… وإنَّ البيان يأخذ جالله 

من "من يظهر اهلل".

لـم يشـر حـضرة الـباب فـي أحـاديـثه إلـى مـيقات ظـهور املـوعـود املـنتظر ولـكنه أشـار بـأنَّ ذلـك قـريـب الـوقـوع وقـد 
ـــــَر كــثير مــن أتــباعــه أنّـَـهم ســوف يــشاهــدون مــن يظهــره اهلل بــأّم أعــينهم وأنّـَـهم سيفتخــرون بخــدمــته. أشــار  بشّـَ
كـتاب الـبيان وبـعض الـكتابـات األخـرى إلـى اصـطالح مـرمـوز وهـو "سـنة الـتسع" و" سـنة الـتاسـع عشـر"، 
ـه "مــن يظهــر اهلل" ويــنجح فــي  ـه ال يــمكن ألي شــخص أن يــدعــي زورًا بــأنّـَ وفــوق ذلــك أعــلن حــضرة الــباب بــأنّـَ
دعــوتــه. كــما أمــر أتــباعــه بــعدم اعــتراض أي شــخص يــدعــي هــذا املــقام بــل أن يــجنحوا إلــى الســلم حــتى يــتم 

اهلل إرادته. فمثالً كتب حضرته إلى جناب "وحيد" الصحابي الجليل واملخلص ما يلي: 

"فـو الـذي فلق الـحبة و بـرا الـنسمة لـو أيـقنت بـأنّـَك يـوم ظـهوره ال تؤمـن بـه ألرفـعت عـنك حـكم 
اإليـمان… ولـو عـلمت أن أحـد مـن الـنصارى يؤمـن بـه لـجعلته قـرة عـيناي وحـكمت عـليه فـي 

ذلك الظهور باإليمان من دون أن أشهد عليه من شيء".

وعـــلى ذلـــك إذا كـــان مـــقدرًا لـــلحكومـــة الـــبابـــية أن تـــبرز إلـــى حـــيز الـــوجـــود فـــعليها أن تـــكون فـــي املـــقام األول 
مـــروِّجـــة ومـــوالـــية لـــرســـالـــة مـــن يظهـــره اهلل وعـــامـــلة عـــلى تســـريـــع انـــتشار دعـــوتـــه فـــي شـــتى بـــقاع الـــعالـــم. إنَّ 
اســـتشهاد حـــضرة الـــباب وغـــالـــبية أتـــباعـــه املـــقربـــني مـــع قـــتل األلـــوف مـــن مـــريـــديـــه أجـــهضت هـــذه الـــرؤيـــة قـــبل 
ـها مــنيت بــانــتكاســة واقــتربــت عــقيدتــه مــن  والدتــها. وفــي الــواقــع فــي عــام 1852م أضــحت دعــوة الــباب وكــأنّـَ

حافة السقوط.
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الفصل الثالث - حضرة بهاء اهلل

إنّـَه أبـرز شـخصية نـبيلة مـرمـوقـة فـي قـيادة الـبابـيني حـفظتها يـد الـقدرة اإللـهية مـن سـيل املـذابـح الـتي ارتـكبت 
خـــــالل األعـــــوام 1848 – 1853م وهـــــو املـــــيرزا حســـــني عـــــلي(1). عـــــائـــــلته مـــــن طـــــبقة األعـــــيان مـــــن الـــــعائـــــالت 
الــفارســية الــقديــمة والــعريــقة املــالــكة ألراض واســعة وعــقارات مــتعددة فــي مــنطقة نــور مــن إقــليم مــازنــدران(2). 
يـعتبر املـيرزا حسـني عـلي أحـد أوائـل املـؤمـنني بـدعـوة الـباب بـعدمـا تسـلَّم عـام 1844م وفـي مـنزل عـائـلته فـي 
طهــران، رســالــة مــن حــضرتــه حــملها لــه املــال حســني. ومــما رواه املــال حســني أصــبح واضــًحا بــأنَّ إبــالغ األمــر 
لـلميرزا حسـني عـلي جـاء بـناًء عـلى تـعليمات خـاصـة مـن حـضرة الـباب. وفـي واقـع األمـر فـإنَّ الـباب كـان قـد 
ـــل رحـلته إلـى مـكة املـكرمـة، والـتي أعـلن هـناك دعـوتـه لـلمرة األولـى، إلـى حـني اسـتالمـه رسـالـة املـال حسـني  أجّـَ
يــخبره فــيها عــن نــتيجة لــقائــه مــع املــيرزا حســني عــلي. آمــن بــالــديــن الجــديــد أربــعة أخــوة لــلميرزا حســني عــلي 
بـما فـيهم أخ غـير شـقيق أصـغر سـنًّا يـدعـى املـيرزا يـحيى. ونـظرًا ألنَّ غـالـبية أتـباع حـضرة الـباب جـاءوا مـن 
طـبقات رجـال الـديـن والـتجار والـقرويـني فـإنَّ إيـمان بـعض أفـراد عـائـلة مـؤثـرة مـن طـبقة الـحكام يـعتبر تـطورًا 

هاًما له مغزاه.

خـالل الـثالث إلـى األربـع سـنوات األولـى مـن إيـمان املـيرزا حسـني عـلي الـذي أصـبح فـيها مـبلًغا نشـطًا لـلديـن 
الجـــديـــد عـــملت مـــكانـــته االجـــتماعـــية عـــلى حـــمايـــته ضـــد الـــهجوم عـــليه إلـــى حـــد مـــا. كـــما أنَّ ســـمعته الـــطيبة 
وشــخصيته املــحترمــة ونــزاهــته فــي األوســاط الــحكومــية، الــتي كــانــت الــرشــوة منتشــرة فــيها وأصــبحت عــرفًــا، 

كانت السبب في حفظه وحمايته.

شـغل أفـراد أسـرتـه مـناصـب سـياسـية هـامـة فـي الـدولـة لـعدة أجـيال. فـقد كـان والـده املـيرزا عـباس وزيـر دولـة 
لــشئون مــنطقة مــازنــدران. ولــد املــيرزا حســني عــلي فــي 12 نــوفــمبر (تشــريــن الــثانــي) مــن عــام 1817م ولــم 
يـتجاوز عـمره الـثانـية والعشـريـن عـندمـا تـوفـى والـده عـام 1839م وقـد عـرضـت عـليه وظـيفة والـده فـي الـحكومـة 
ولـكنه رفـضها رغـم أنّـَها كـانـت مـغريـة مـالـيًا مـما أثـار دهـشة وتـعجب عـائـلته واملنتسـبني لـه. ولـكن بـدالً مـن ذلـك 
قـضى الـسنني الـتالـية فـي إدارة أمـالك الـعائـلة وتـدريـب وتـربـية شـبابـها واملـشاركـة بـشكل واسـع فـي األعـمال 

الخيرية مما حدا بأهالي املنطقة أن يدعوه "أبو الفقراء".

ومــنذ أن أصــبح املــيرزا حســني عــلي أحــد أتــباع حــضرة الــباب، وعــمره ســبع وعشــرون ســنة نــذر جــّل طــاقــته 
لخـــدمـــة هـــذا األمـــر املـــبارك الـــيافـــع الـــذي بـــدأ يـــواجـــه أولـــى حـــمالت االضـــطهاد واملـــعانـــاة. وعـــليه، قـــام املـــيرزا 
حســني عــلي بــأســفاره الــواســعة ونــجح فــي إيــمان الــعديــد مــن الــنفوس املــقتدرة والــنافــذة بــما فــيهم عــدد مــن 
أقـربـائـه وعـائـلته، كـما مـد يـد الـعون املـالـي إلـى الـعديـد مـن األنشـطة الـتبليغية لـلبابـيني فـي مـناطـق مـتفرقـة مـن 

البالد.

ومــــنذ بــــدايــــة إيــــمان املــــيرزا حســــني عــــلي شــــرع بــــمراســــلة حــــضرة الــــباب وقــــد اســــتمرت هــــذه املــــراســــلة حــــتى 
اســـتشهاد الـــباب فـــي عـــام 1850م. وبهـــذه املـــراســـلة ومـــن عـــالقـــته الحـــميمة مـــع رواد الـــدعـــوة الـــبابـــية أمـــثال 
ــــه لــهم  ـه املــرشــد واملــوجّـِ وحــيد والــقدوس واملــال حســني والــطاهــرة أخــذت الــنظرة إلــيه تــتزايــد بــني األتــباع عــلى أنّـَ
فـي فـهمهم لـتعالـيم الـديـانـة الـبابـية. إنَّ تـأثـير املـيرزا حسـني عـلي كـزعـيم بـابـي بـلغ ذروتـه فـي مـؤتـمر بـدشـت 
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عــام 1848م عــندمــا قــام بــاإلعــداد لــه شــخصيًا وتــوجــيهه بــصورة غــير مــباشــرة. وقــد أظهــر املــؤتــمر بــصورة 
مثيرة طبيعة تعاليم حضرة الباب التي تدعو إلى التغيير الكامل(1). 

فــإلــى جــانــب اإلقــرار بــالــيوم اإللــهي الجــديــد الــذي بــزغ نــور فجــره، هــناك أمــر هــام أخــذ نــصيبه مــن مــؤتــمر 
بــدشــت وكــانــت لــه أهــميته ومــغزاه بــإقــدام املــيرزا حســني عــلي عــلى مــنح كــل مــن حــضر املــؤتــمر مــن الــواحــد 
والـثمانـني شـخًصا لـقبًا جـديـًدا يـتعلق بـالـصفات الـروحـانـية الـتي كـان يتحـلى بـها صـاحـبه. وفـي نـفس املـكان، 
أي بدشت، منحت قرة العني الشاعرة العظمية من منطقة قزوين لقب الطاهرة، وهذا اللقب أسكت الذين

اعــترضــوا عــلى ظــهورهــا فــي ذلــك املــؤتــمر دون حــجاب أو نــقاب. أمــا املــيرزا حســني عــلي فــقد اخــتار لــنفسه 
لـقب الـبهاء. بـعد انـتهاء املـؤتـمر بـفترة وجـيزة صـادق ووافـق حـضرة الـباب عـلى جـميع األلـقاب الـتي أعـطيت 
لــــلمشاركــــني فــــي ذلــــك املــــؤتــــمر الــــتاريــــخي حــــيث جــــاءت هــــذه املــــوافــــقة فــــي رســــائــــل بــــعث بــــها حــــضرتــــه إلــــى 
املـــشاركـــني والـــتي فـــيها دعـــاهـــم بـــاأللـــقاب الـــتي مـــنحت لـــهم مـــن قـــبل املـــيرزا حســـني عـــلي فـــي املـــؤتـــمر. وإلـــى 
املـــيرزا حســـني عـــلي أرســـل الـــباب تـــوقـــيًعا فـــريـــًدا مـــن نـــوعـــه كـــتبه عـــلى شـــكل نجـــمة تـــحتوى عـــلى أكـــثر مـــن 

ثالثمائة آية مختصرة من مشتقات كلمة "بهاء" بما فيها كلمة "بهاء اهلل".

يـعتبر فـن الخـط مـن املـهارات الـثقافـية الـعالـية عـند أهـل الـثقافـة والـعلم فـي بـالد فـارس كـما أنَّ تـلك املخـطوطـة 
اعـتبرت تـحفة فـنية رائـعة وال يـمكن ألي خـطاط مـحترف أن يـكتب فـي مـثل ذلـك "الجـمال والـتعقيد". كـما قـال 
أحـد الـكتاب "إنّـَها تـبدو مـن عـلى بـعد وكـأنّـَها حـبـر منتشـر عـلى ورق". ومـنذ ذلـك الـوقـت عـرف املـيرزا حسـني 

علي بني البابيني وفي التاريخ باسم بهاء اهلل.

ارتـفعت مـوجـة جـديـدة مـن الـعنف نـتيجة ملـؤتـمر بـدشـت كـما أنَّ آثـار هـذا املـؤتـمر خـلقت وضـًعا كـانـت نـتيجته 
هــو االعــتداء عــلى كــل مــؤمــن بهــذا الــديــن الجــديــد. وعــندمــا تــدخّـــل حــضرة بــهاء اهلل لحــمايــة الــطاهــرة وبــعض 
اتـــباعـــها الـــذيـــن ألـــقي الـــقبض عـــليهم بـــعد املـــؤتـــمر تـــمَّ الـــقبض عـــلى حـــضرتـــه وزّج بـــه فـــي الـــسجن ثـــمَّ ضـــرب 
بـالـفلقة. وبـعد فـترة مـن الـزمـن عـانـى حـضرتـه نـفس الـظلم واألذى عـندمـا أُلـقي الـقبض عـليه أثـناء طـريـقه لـلقاء 
جــناب الــقدوس واملــال حســني فــي قــلعة الــشيخ طــبرســي. ولــكن عــندمــا كــان حــرًّا بــذل جهــًدا كــبيرًا فــي إقــناع 

األصدقاء واألقارب الذين هم في
السـلطة (الـذيـن اعـترضـوا عـلى أنشـطته) بـأنَّ الـبابـيني هـم أنـاس مـساملـون ومـطيعون لـلقوانـني.  حـذر حـضرة 
ــهم إن لـــم يـــبادروا فـــي تحـــمل مـــسئولـــياتـــهم فـــي وقـــف األذى واالضـــطهاد الـــذي  بـــهاء اهلل رجـــال الســـلطة بـــأنّـَ

يمارسه رجال الدين ضد البابيني فإنَّ الدولة ستدخل في دوامة العنف والفوضى وسيختل النظام العام.

وبـعد مـحاولـة اغـتيال الـشاه الـتي قـام بـها شـابـان بـابـيان فـي صـيف عـام 1852م ثـبت أنَّ هـذا التحـذيـر كـان 
صـحيًحا وفـي محـلِّه. فـقد ألـقي الـقبض عـلى حـضرة بـهاء اهلل وعـلى بـعض رواد الـبابـية وأُخـذوا إلـى طهـران 
ووضـعوا فــي سـجن مـظلم شـنيع يـعرف "بـسياه چـال" أي الـنفق األسـود. وقـد وصـف بـأنّـَه "الـزنـزانـة املـظلمة 

والحفرة الكريهة التي كانت يوًما ما مخزنًا ملياه حمام عام بطهران" (1). 

قـــــضى حـــــضرة بـــــهاء اهلل أربـــــعة أشهـــــر فـــــي ســـــجن ســـــياه چـــــال ثـــــارت خـــــاللـــــها مـــــوجـــــة شـــــديـــــدة مـــــن الـــــعنف 
واالضــطهاد ضــد الــبابــيني فــي شــتى بــقاع بــالد فــارس. أمــا الــسجناء فــي ســياه چــال فــكان يهــددهــم املــوت 
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الــحتمي. فــفي كــل يــوم كــان يــأتــي الــجالدون ويــنزلــون إلــى داخــل الــسجن ويــختارون أحــد األفــراد إلعــدامــه. 
وفــي بــعض الــحاالت يــقومــون بــوضــع قــطعة مــن الخشــب داخــل فــم الــضحية وبــواســطة املــطرقــة يــتم إدخــالــها 
حــتى حنجــرتــه، وقــد يُــلقى بجســد املــيت داخــل الــسجن لــعدة ســاعــات بــل لــعدة أيــام بــعد أن يــربــطوه بــأولــئك 

الذين مازالوا أحياء داخل السجن.

 مــن بــني ضــحايــا ســجن ســياه چــال الــذيــن خــلد الــتاريــخ الــبهائــي اســمهم شــاب اســمه ســليمان خــان، وهــو 
أحد فرسان الحرس امللكي سابًقا.

حـيث قـام سـابـًقا بـإنـقاذ رفـات حـضرة الـباب بـعد إعـدامـه ووضـعه عـلى حـافـة خـندق فـي مـديـنة تـبريـز مـخاطـرًا 
فـي ذلـك بـحياتـه. وعـندمـا حـان دور إعـدامـه حـفر الـجالدون فـي جـسمه بـالـسكاكنـي الـحادة عـدة حـفر ووضـعوا 
فــي كــل حــفرة شــمعة مــضيئة. وبهــذا الــشكل ســحب فــي الــشوارع مــتوجــًها نــحو مــصيره املــحتوم. إنَّ عــرض 
هــذا األســلوب فــي الــتعذيــب والــقتل يــعتبر جــزًءا مــن عــادات الــفرس الــذيــن يهــتمون بــشكل ومــظاهــر األمــور، 
ـها لــشهادة عــلى امــتزاج املــشاعــر الــروحــانــية بــاالحــساســات الــرقــيقة اإلنــسانــية بــأن جــعل ســليمان خــان  وإنّـَ
يـــسير فـــي شـــوارع طهـــران وهـــو عـــلى هـــذه الـــحالـــة مـــبتسًما لـــلناس ويـــقرأ أبـــياتًـــا مـــن الـــشعر لـــشعراء فـــرس 
عـظام. وعـندمـا سـئل ملـاذا ال تـرقـص إن كـنت سـعيًدا لهـذه الـدرجـة؟ قـام سـليمان خـان بـاالسـتدارة حـول نـفسه 

وهو يرقص بكل عظمة وجالل كما يفعل أهل الصوفية على الطريقة املولوية.

هـــذه املـــشاهـــد الـــدرامـــية املـــّهيجة حـــول املـــوت شـــّدت إلـــيها حـــفيظة خـــيال الـــعلماء والـــفنانـــني فـــي الـــغرب وعـــلى 
اخـــتالفـــهم أمـــثال: كـــونـــت دو غـــوبـــينو، ســـارا بـــرنـــارد، لـــوي تـــولســـتوي، وأرنســـت رنـــان فـــأسَـــــــَر مـــشاعـــرهـــم ذلـــك 
الــتاريــخ املــفجع الــدامــي لــحضرة الــباب وأصــحابــه األبــطال. تــعرف إدوارد بــراون عــلى هــذه الــروايــات واألمــر 
الــبابــي ألول مــرة مــن خــالل مــؤلــفات كــونــت دو غــوبــينو ومــن ثــمَّ كــرَّس جــزًءا كــبيرًا مــن حــياتــه لــدراســة الــديــن 

البابي والبهائي. وصف براون هؤالء الشهداء الشباب بما يلي:

"إنَّ حـــياة هـــؤالء الـــنفوس ومـــماتـــهم يـــعني بـــأنَّ آمـــالـــهم ال تـــحبط وعـــشقهم ال يـــفتر وثـــبوتـــهم لـــن يـــتزعـــزع وهـــي 
ســمات لهــذه الــدعــوة الــرائــعة الــتي لــها مــيزاتــها الــخاصــة. وبــغض الــنظر عــما يــمكن أن تحــمله هــذه الــعقيدة 
الـتي ضـحى مـن أجـلها املـئات مـن الـناس فـإنّـَهم وجـدوا شـيئًا جـعلهم مسـتعديـنلترك جـميع مـا فـي الـسموات 
واألرض وأن يـسيروا تـحت أشـعة الـشمس واملـطر حـفاة عـراة بـأمـر جـالديـهم ثـمَّ يـنظروا ويـشاهـدوا مـا أتـت بـه 
سـنوات عـمرهـم. إنّـَه لـيس أمـرًا هـينًا أن يـطيق اإلنـسان مـا تحـملته تـلك الـنفوس وبـالـتأكـيد فـإنَّ مـا تـنفق الـروح 
ألجـله جـديـر بـالـفهم والـدراسـة. سـوف لـن أتحـدث عـن الـنفوذ الـعظيم الـذي سـيتمتع بـه الـديـن الـبابـي مسـتقبالً 
ـه ســواء نــجحت هــذه  عــلى مــا أعــتقد، أو إلــى الــحياة الجــديــدة الــتي ســيبعثها الــديــن فــي الــشعوب املــيتة، ألنّـَ
الــدعــوة أم لــم تــنجح فــأنَّ الــبسالــة الــفذة للشهــداء الــبابــيني أمــر أبــدي وال يــمكن مــحوه… ولــكن مــا لــم اســتطع 
نـقله لـكم هـو شـغف وولـه هـذه الـنفوس ونـفوذهـم الـذي ال يـوصـف وصـفاتـهم األخـرى املـؤثـرة عـلى أي شـخص 

يقابلهم فعالً. وعليكم أن تأخذوا بكلمتي…".

نــجا حــضرة بــهاء اهلل بــأعــجوبــة مــن ســلسلة االضــطهادات الشــديــدة الــتي تــعرض لــها الــبابــيون، ولــم تــرغــب 
الســلطات الــحكومــية فــي أن تــفرج عــنه ألنّـَـها كــانــت عــلى عــلم بــالــدور الــهام واملــؤثــر الــذي يــؤديــه فــي الــجامــعة 
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الــبابــية. ونــظرًا لــلوضــع االجــتماعــي لــعائــلة حــضرة بــهاء اهلل والــتدخــل الــشخصي لــلسفير الــروســـي األمــير 
دولـــكروكـــوف يـــصبح مـــن غـــير الـــحكمة إعـــدامـــه دون مـــحاكـــمة. ولـــكن املـــحاكـــمة كـــانـــت مســـتحيلة حـــيث اعـــترف 
الــذيــن حــاولــوا اغــتيال الــشاه أثــناء مــحاكــمتهم، وبــحضور مــندوب عــن الــحكومــة الــروســية، بــأنَّ رمــوز الحــركــة 

البابية بما فيهم حضرة بهاء اهلل بريئون من االشتراك في هذه املحاولة.
اســـتطاع أخـــيرًا رئـــيس الـــوزراء الجـــديـــد، الـــذي كـــان مـــن أقـــربـــاء حـــضرة بـــهاء اهلل، أن يـــقنع أعـــضاء الـــعائـــلة 
الـحاكـمة بـعدم الـتعرض لـحضرتـه رغـم أنّـَهم كـانـوا يـرغـبون فـي إعـدامـه وأنّـَه مـن األفـضل نـفيه مـن بـالد فـارس 
يـت قـريـته بـاألرض  ولـكن قـبل أن يـعلن ذلـك صـادر الـشاه أمـالك حـضرة بـهاء اهلل ونهـب مـنزلـه فـي طهـران وسـوِّ

كما أن أعماله الفنية والخطية وقعت في أيدي رجال الدولة (بما فيهم رئيس الوزراء نفسه).

وهـو عـلى حـال كهـذه، ومجـرد مـن مـمتلكاتـه تـمامًــا وواهـن الـجسم مـن قـسوة الـسجن واألذى فـي سـجن سـياه 
چــال، نــفي حــضرتــه مــن وطــنه دون مــحاكــمة أو مــساعــدة. والــذيــن قــابــلوه تــملكتهم الــدهــشة مــن ثــقته الــعالــية 
وقـدرتـه رغـم كـل مـا عـانـاه مـن آالم ومـصائـب. وفـي الـواقـع فـفي سـجن سـياه چـال املـظلم هـذا وقـع أهـم حـدث 
فـي تـاريـخ الـبابـية والـبهائـية. فـقد نـزل الـوحـي اإللـهي عـلى حـضرة بـهاء اهلل وعـرَّفـه بـأنـه "مـن يظهـره اهلل". 

وصف حضرته نزول هذا الوحي في ذلك السجن في أحد األلواح بما يلي:

"وفـــي ذات لـــيلة أصـــغيت إلـــى هـــذه الـــكلمة الـــعليا فـــي عـــالـــم الـــرؤيـــا مـــن جـــميع الـــجهات، إنــنا نــنصرك بــك 
وبـقلمك ال تحـزن عـما ورد عـليك وال تـخف إنّـَك مـن اآلمـنني سـوف يـبعث اهلل كـنوز األرض وهـم 

رجال
يــنصرونــك بــك وبــاســمك الــذي بــه أحــيى اهلل أفــئدة الــعارفــني..." وبــالــرغــم مــن أنَّ الــنوم كــان عــزيــز 
املــنال مــن وطــأة الســالســل والــروائــح املــنتنة حــني كــنت رهــني ســجن أرض الــطاء (طهــران) أال إنــني كــنت فــي 
ـه النهــر الــعظيم  هــجعاتــي الــيسيرة أحــس كــأنَّ شــيئا مــا يــتدفــق مــن أعــلى رأســي وينحــدر عــلى صــدري كــأنّـَ
ينحـدر مـن قـلة جـبل بـاذخ رفـيع إلـى األرض فتلتهـب جـميع األعـضاء لـذلـك.  فـي ذلـك الـحني كـان الـلسان يـرّتـل 

ما ال يقوى على اإلصغاء إليه أحد"(1).

وعـــليه فـــإنَّ ظـــهور حـــضرة بـــهاء اهلل هـــو الهـــدف مـــن الـــدور الـــبابـــي والـــحقيقة الـــساطـــعة لـــلذيـــن آمـــنوا بـــحضرة 
الـباب. هـناك شـواهـد عـدَّة بـأنَّ حـضرة الـباب مـنذ الـبدايـة اعـتبر ظـهوره بـأنّـَه الـطريـق إلـى ظـهور حـضرة بـهاء 

اهلل. وقد أشار إلى ذلك إلى بعـض أصحابه وذكر في فقرة من كتابـه "البيان":

ـه يظهـــر وال مــرّد لــه مــن عــند اهلل فــي  "طــوبــى ملــن يــنظر إلــى نــظم بــهاء اهلل ويــشكر ربــه فــإنّـَ
البيان"(2).

بـعدمـا قـضى حـضرة بـهاء اهلل أربـعة أشهـر فـي سـجن سـياه چـال أفـرج عـنه بـنفس الـطريـقة الـعشوائـية الـتي 
زج بــه فــي الــسجن. وقــد تــمَّ إبــالغ حــضرتــه بــأنّـَـه طــبًقا ألمــر الــشاه الــرســمي يــجب أبــعاده مــع عــائــلته مــع مــن 
ــه لـــم يـــختر تـــلك املـــناســـبة لـــإلعـــالن عـــن رســـالـــته  يـــرغـــب فـــي االنـــضمام إلـــيهم. ومـــن األهـــمية بـــمكان أن نـــعلم أنّـَ
ألصـحابـه. كـما عـرض عـليه الـلجوء إلـى روسـيا ولـكنه اخـتار مـديـنة بـغداد الـتي تـقع الـيوم فـي الـعراق، وكـانـت 

آنذاك في إقليم تابع للحكومة العثمانية.  وبالتدريج وخالل ثالث
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ســنوات الــتفت حــولــه مجــموعــة مــن الــبابــيني بــاإلضــافــة إلــى أعــضاء مــن عــائــلته الــذيــن رافــقوه إلــى املــنفى. مــن 
ضـــمن أعـــضاء عـــائـــلته الـــذيـــن جـــاءوا إلـــى الـــعراق بـــعد فـــترة قـــصيرة مـــن وصـــول حـــضرتـــه أخـــوه غـــير الـــشقيق 
مـيرزا يـحيى حـيث وصـل إلـى الـعراق مـتنكرًا لـينضم إلـى الـعائـلة فـي عـام 1853م. وكـان هـذا الـشقيـق فـيما 

بعد مصدر مصاعب ومعارضة جديدة برزت أمام حضرة بهاء اهلل بشكل غير متوقع.

إنَّ قـصة املـيرزا يـحيى نـرى فـيها صـنوف الـنفاق والخـداع وتـثير مـشاعـر الحـزن والـشفقة فـي آن واحـد. فـقد 
كـانـت أعـمالـه تهـديـًدا مـؤملًا لـرسـالـة بـهاء اهلل واسـتمر تـأثـيرهـا يـشعل نـار الـهجوم عـلى الـجامـعة الـبهائـية حـتى 

يومنا هذا.

كـان املـيرزا يـحيى يـصغر حـضرة بـهاء اهلل بـثالث عشـرة سـنة، فـاعـتنى حـضرتـه بـتربـيته. ونـظرًا لـبراعـته فـي 
ـه إنــسان جــبان  الخــط فــقد عــمل كــسكرتــير شــخصي لــحضرة بــهاء اهلل. وقــد وصــفه مــن عــرفــه مــن الــناس بــأنّـَ
وسـريـع الـتأثـر ويـميل بـسهولـة لـلشخصيات الـقويـة. انـضم املـيرزا يـحيى إلـى شـقيقه بـكل شـغف فـي اإليـمان 

بالدين البابي كما صاحب حضرة بهاء اهلل في بعض رحالته األوليّة. 

كــان املــيرزا يــحيى لــطيف املعشــر فــي طــبيعته سهــل الحــديــث ونــظرًا لــقرابــته لــحضرة بــهاء اهلل وملــوقــع عــائــلته 
االجــتماعــية فــقد كــان محــل احــترام الــبابــيني. وفــي نــفس الــوقــت الــذي انــعقد فــيه مــؤتــمر بــدشــت كــتب حــضرة 
الـــباب رســـالـــة بـــالـــتشاور مـــع حـــضرة بـــهاء اهلل وأحـــد رواد الحـــركـــة الـــبابـــية يـــرشـــح فـــيها املـــيرزا يـــحيى رئـــيًسا 
شـكليًا لـلبابـيني بـعد وفـاة حـضرتـه. وإذا تـأمـلنا األحـداث املـاضـية يـبدو واضـًحا بـأنَّ هـدف هـذا الـترشـيح هـو 
تـوفـير قـناة يسـتطيع حـضرة بـهاء اهلل بـواسـطتها أن يسـتمر فـي إدارة شـئون الـديـن الجـديـد مـتّجنبًا كـل خـطر 
يــحوم حــول ذلــك الــتعيني الجــديــد ومــوفــرًا لــه الحــمايــة ملــقامــه الــعظيم الــذي أحــرزه. ومــا أن عــني املــيرزا يــحيى 
لهــذا املــنصب الــشكلي حــتى تــعرض ألخــطار شــخصية بــسيطـة فــكان أن انــعزل فــي أغــلب األوقــات مــقيًما 
في أمالك العائلـة في الشمال، إالّ أنَّه غادرها هاربًا عندما وصلت املشاكل واألحداث إلى تلك املنطقة(2).

ومـا كـادت املجـموعـة املـبعدة فـي الـعراق أن تسـتقر بـعد حـتى انجـرف املـيرزا يـحيى بـأفـكار طـالـب عـلوم ديـنية 
ـه أراد أن يــكون مــرجــًعا ديــنيًا لــلبابــيني، عــمل عــلى تحــريــض  يــدعــى ســيد محــمد. هــذا األخــير الــذي يــبدو أنّـَ
املــيرزا يــحيى عــلى أن يخــرج عــلى وصــايــة أخــيه األكــبر ويــأخــذ زعــامــة الــديــن الــبابــي لــنفسه(3). تــردد املــيرزا 
يــحيى فــي قــبول هــذا األمــر لــفترة مــن الــزمــن ولــكنَّه أخــيرًا انــصاع واســتطاع أن يــفصل نــفسه عــن حــضرة 

بهاء اهلل مدَّعيًا لنفسه حق خالفة حضرة الباب الشهيد.

إنَّ رد فـعل حـضرة بـهاء اهلل ملـا قـام بـه أخـوه يـعكـس لـنا نـفاذ بـصيـرتـه املـتأصـلة فـي شـخصيته. فـبدالً مـن أن 
يـخوض خـالفًـا مـع أخـيه حـول هـذا املـوضـوع، والـذي قـد يـؤثـر سـلبًا عـلى وحـدة الـجامـعة الـبابـية وكـيانـها والـتي 
كـانـت ضـعيفة آنـذاك، فـقد اخـتار حـضرة بـهاء اهلل لـنفسه أن يـترك كـل ذلـك وأن يـغادر إلـى جـبال السـليمانـية 
قـرب مـنطقة كـردسـتان دون سـابـق إنـذار. وملـدة سـنتني انـعزل لـنفسه فـي هـذه الـجبال ولـم يـتصل بـالـبابـيني. 

فهذا النفي الذي فرضه على نفسه إلى فيافي كردستان يذكرنا
بـما حـدث لـحياة مـؤسـسي األديـان الـعظيمة. وكـما بـدا واضـًحا بـعد ذلـك فـإنَّ هـذه الـفترة كـانـت لـه فـترة إبـداع 
وعــطاء. فــقد أخــذت دعــوتــه تــأخــذ شــكالً محــدًدا وواضــًحا فــي بــصيرتــه وقــد تجــلى ذلــك فــي األدعــية واملــناجــاة 
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واألشـــعار الـــتي نـــزلـــت مـــن يـــراعـــه خـــالل أشهـــر الـــبعد ومـــازالـــت بـــعض هـــذه اآلثـــار املـــباركـــة مـــوجـــودة بـــلغتها 
األصلية الفارسية، وفيها بعض التلميحات حول رسالته للعالم.

عـــندمـــا كـــان حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي جـــبال الســـليمانـــية تـــركـــت أمـــور الـــبابـــيني فـــي يـــد املـــيرزا يـــحيى الـــذي كـــان 
يـــساعـــده مـــعلمه الـــناصـــح ســـيد محـــمد، مـــما نـــتج عـــن ذلـــك فـــوضـــى واضـــطراب فـــي الـــجامـــعة الـــبابـــية املـــنفية. 
وخــالل أقــل مــن أربــعة وعشــريــن شهــرًا ادَّعــت بــعض الــنفوس الــضعيفة الــيائــسة مــقامــات ومــناصــب مــتعددة 
ـا املـيرزا يـحيى فـقد انـعزل بـعيًدا تـاركًـــا سـيد محـمد لـيجيب عـن  وحـاولـت جـاهـدة اغـتصاب رئـاسـة الـبابـيني. أمّـَ
األسـئلة الـديـنية الـتي كـانـت تـثار قـدر اسـتطاعـته. إنَّ ذلـك الـلهاث وراء الـقيادة قـد أظهـر عـدم كـفاءتـه ملـنصب 

تاق له بشدة، وهو درس وعاه أغلب االتباع البابيني.

ومـع تـدهـور األوضـاع بسـرعـة سـعى بـعض املـنفيني جـاهـديـن إلـى مـعرفـة مـكان حـضرة بـهاء اهلل حـتى يـرجـونـه 
فـي الـرجـوع. وأخـيرًا اسـتطاع أحـد األحـباء املخـلصني أن يـعرف مـكان حـضرتـه وذلـك نـتيجة اإلشـاعـات الـتي 
سـمعها حـول وجـود شـخص جـليل مـقدس يـعيش فـي الـجبال.  وحـتى املـيرزا يـحيى انـضم إلـى بـاقـي أفـراد 
الــعائــلة وبــاقــي الــبابــيني فــي الــطلب مــن حــضرة بــهاء اهلل بــالــعودة لــتولــي زمــام هــدايــة وتــوجــيه الــجامــعة. وفــي 

التاسع عشر من شهر مارس (آذار) من عام 1856م رجـع حضرته إلى بغداد.  

شهدت السنوات السبع التالية تغييرًا كبيرًا في مقدرات الجامعة
الـــبابـــية حـــيث اســـتطاع حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن خـــالل الـــقدوة الـــحسنة والـــتشجيع واالنـــضباط الشـــديـــديـــن، مـــن 
ـا  حـمل الـبابـيني عـلى الـتمسك بـاملـبادئ األخـالقـية والـروحـانـية الـتي كـانـت سـائـدة فـي زمـن حـضرة الـباب. أمّـَ
املــــيرزا يــــحيى فــــقد اســــتمر فــــي انــــزوائــــه، وذاع صــــيت حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي بــــغداد واملــــناطــــق املــــحيطة بــــها 
بـاعـتباره مـعلًما روحـيًا، فـزاره األمـراء والـعلماء ورجـال الـديـن واملـسئولـون فـي الـحكومـة وأيـًضا وعـدد كـبير مـن 

رجال مشهورين في بالد فارس.

وفـــي بـــغداد كـــتب حـــضرة بـــهاء اهلل "كـــتاب اإليـــقان" الـــذي اســـتعرض فـــيه الخـــطة الـــشامـــلة اإللـــهية لـــخالص 
البشـــريـــة. يـــحتوي هـــذا الـــكتاب عـــلى تـــعالـــيم حـــضرتـــه الـــخاصـــة بـــطبيعة األلـــوهـــية ووظـــيفة مـــظاهـــر الـــظهـور 
ومــطالــع الــوحــي والــتكامــل الــروحــي لــلجنس البشـــري ويــنتهي بــإثــبات أحــقية دعــوتــه. واعــتبر كــتاب اإليــقان 
فـيما بـعد أحـد اآلثـار الـهامـة واملـؤثـرة لـحضرة بـهاء اهلل وقـاعـدة لـألعـمال الـهادفـة إلـى نشـر الـعديـد مـن املـبادئ 

واملفاهيم البهائية.

ومــع تــعاظــم نــفوذ حــضرة بــهاء اهلل تــزايــد الــخوف والــشك فــي مــخيلة شــاه إيــران وحــكومــته والــذي انــتقل هــذا 
الــخوف بــدوره إلــى الــحكومــة الــعثمانــية. ثــمَّ فــجأة ودون ســابــق إنــذار، وفــي شهــر أبــريــل (نــيسان) مــن عــام 
ـه طــبًقا لــطلب مــن الــحكومــة اإليــرانــية يــجب إبــعاد املــنفيني عــن حــدود  1863م، تــمَّ إبــالغ حــضرة بــهاء اهلل بــأنّـَ

موطنهم األصلي، ولهذا عليهم أن يغادروا إلى مدينة القسطنطينية (إستنبول حاليًا) لإلقامة فيها.

وبـينما كـان حـضرة بـهاء اهلل يـعد نـفسه لـلرحـيل انـتقل بـصورة مـؤقـتة لـلسكن فـي حـديـقة تـقع فـي جـزيـرة عـلى 
ضفة نهر دجلة والتي سماها "بحديقة الرضوان". وفيها أعلن إلى بعض اتباعه القالئل بأنَّه "من
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ـه املــبعوث الــسماوي الــعاملــي الــذي وعــد بــظهوره حــضرة الــباب وأشــير إلــيه فــي مــتون الــكتب  يظهــره اهلل" وأنّـَ
ــها بـــدايـــة لـــبزوغ  املـــقدســـة الـــسالـــفة. أشـــار الـــتاريـــخ الـــبهائـــي إلـــى حـــوادث ســـجن ســـياه چـــال فـــي طهـــران بـــأنّـَ
شــمس دعــوتــه. وفــي حــديــقة الــرضــوان أعــلنت دعــوتــه بــكل وضــوح لــآلخــريــن وبــذلــك تــغير الــتاريــخ الــبابــي إلــى 
ــا آثــار  األبــد. هــذا الحــدث يــحتفل بــه الــبهائــيون فــي شــتى بــقاع الــعالــم الــيوم بــاعــتباره "ســلطان األعــياد" أمّـَ

ونفوذ هذا اإلعالن فيمكن اإلحساس به بعد اإلعالن العلني لدعوته بأربع سنوات(1). 

وصــل مــوكــب حــضرة بــهاء اهلل إلــى عــاصــمة الــدولــة الــعثمانــية يــوم 16 أغســطس (آب) مــن عــام 1863م بــعد 
رحــلة اســتغرقــت ثــالثــة أشهــر حــيث أقــام فــيها مــدة قــصيرة مــن الــزمــن. أمــا الــعالقــات بــني الخــليفة الــعثمانــي 
وشـاه إيـران فـقد تـوتـرت نـتيجة للحـروب الـقصيرة والخـدع املسـتمرة والـتجاوزات الحـدوديـة الـدائـمة. وقـد خـاف 
شــاه إيــران مــن أن يــكون الــبابــيون املــنفيون أداة فــي يــد الــسياســة الــتركــية نــتيجة لــوجــود اتــصاالت لــهم فــي 
إيـران، ولهـذا تـحفظت الـحكومـة اإليـرانـية مـن إمـكانـية اسـتقرار هـؤالء املـنفيني فـي عـاصـمة الـخالفـة الـعثمانـية. 
وعــليه بــدأ الــسفير اإليــرانــي مــيرزا حســني خــان بــممارســة الــضغوط عــلى الســلطات الــتركــية إلبــعاد الــبابــيني 

إلى منطقة أبعد من أراضي اإلمبراطورية(2). كما ضاعف
ضــغوطــه مــع التحــذيــر بــأنَّ الــبابــيني هــم أعــداء لــألنــظمة الــقائــمة وخــطر يهــدد مــجتمًعا مــختلطًا وغــير مســتقر 
مـثل اإلمـبراطـوريـة الـعثمانـية. وقـد نـجح فـي مـسعاه حـيث قـامـت الـحكومـة الـعثمانـية فـي أوائـل شهـر ديـسمبر 
عــام 1863م بــنفي حــضرة بــهاء اهلل وعــائــلته ومــرافــقيه بــصورة مــفاجــئة ودون ســابــق إنــذار إلــى مــديــنة أدرنــة 

التي تقع في الجزء األوربي من تركيا.

وفـي أدرنـة بـدأت مـرحـلة جـديـدة مـن الـتاريـخ الـبهائـي. فـالـشخصية املـؤثـرة لـبهاء اهلل الـتي جـذبـت الـعديـد مـن 
زائــريــه والــتغيير الــكبير الــذي أوجــده بــني أتــباعــه فــي بــغداد واملــراســالت الــواســعة والــنفوذ الــكبير الــذي كــان 
لــحضرتــه مــع الــجالــية الــبابــية املضطهــدة فــي بــالد فــارس، أدى إلــى أْن يــكون حــضرتــه مــحورًا رئــيسيًا لــلديــن 
الــبابــي. كــما أنَّ إعــالن دعــوتــه فــي حــديــقة الــرضــوان كــان يــناقــش بــشكل عــلني بــني الــبابــيني. ومــا أن شــعر 
حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ الـجامـعة الـبابـية قـد وصـلت إلـى درجـة عـالـية مـن الـتقبل حـتى قـرر بـأنَّ الـوقـت قـد حـان 

إلعالن أمره بشكل عام.

الخــطوة األولــى فــي هــذا اإلعــالن هــو أن يــتعرف املــيرزا يــحيى الــوصــي الــشكلي لــلدعــوة الــبابــية عــلى طــبيعة 
دعـوة حـضرة بـهاء اهلل. ولهـذا أنـزل حـضرتـه "سـورة األمـر" وفـيها أعـلن دعـوتـه بـأنّـَه "مـن يظهـره اهلل" وفـيها 
دعـا املـيرزا يـحيى أن يـؤمـن بـه ويـؤيـده تـنفيذًا ملـا أمـره بـه حـضرة الـباب بـكل صـراحـة، إالَّ أنَّ هـذه الـدعـوة لـم 
تســتجب بــأي حــال. وبــعد فــترة قــصيرة مــن وصــول املــنفيني إلــى أدرنــة بــدأ املــيرزا يــحيى بــمساعــده وتــشجيع 

سيد محمد يحيك املؤامرات والدسائس لالستيالء على
املـنصب الـذي كـان يـدَّعـي زورًا أنّـَه فـقده. وعـندمـا فشـل فـي ذلـك حـاول اغـتيال شـقيقه بـهاء اهلل مـرتـني، وبـعد 

فترة قصيرة من املحاولة الثانية لالغتيال تُلي على مسامعه إعالن حضرة بهاء اهلل.

تـردد املـيرزا يـحيى بـعض الـشيء ولـكنه بـعد ذلـك فـاجـأ الـبابـيني ادعـائـه بـأنّـَه مظهـر األمـر الـسماوي الـذي وعـد 
حـضرة الـباب بـظهوره. إنَّ رد الـفعل هـذا يـوضـح لـنا بـأنَّ جـميع سـلوكـياتـه وتـصرفـاتـه الـسابـقة كـانـت مـصدرًا 
لـــالضـــطرابـــات واألزمـــات. أمـــا الـــبابـــيون فـــي أدرنـــة فـــقد هجـــروا املـــيرزا يـــحيى وتـــركـــوه بـــني عـــشية وضـــحاهـــا 
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وحـذت حـذوهـم غـالـبية الـبابـيني فـي بـالد فـارس والـعراق بـما فـيهم بـعض أعـضاء عـائـلة حـضرة الـباب املـؤمـنني 
الــذيــن مــا زالــوا أحــياء فــقد تــركــوا جــميًعا املــيرزا يــحيى. يــقدر املســتشرق إدوارد بــراون عــدد الــبابــيني الــذيــن 
تـمسكوا بـميرزا يـحيى بـني ثـالثـة إلـى أربـعة بـاملـائـة فـقط أمـا الـباقـون فـقد آمـنوا بـحضرة بـهاء اهلل. ومـنذ ذلـك 

الحني أخذ البابيون يسمون أنفسهم "بالبهائيني" وظهر الدين البهائي دينًا بارزًا(1). 

بــعد أن مــكَّن حــضرة بــهاء اهلل أمــره بــني الــبابــيني صــب اهــتمامــه عــلى نشــر وتــرويــج ديــنه.  ومــنذ بــدايــة شهــر 
ســبتمبر مــن عــام 1867م بــدأ بتحــريــر وتــنزيــل ألــواح مــتعددة اعــتبرت مــن اآلثــار الــهامــة واملــميزة فــي تــاريــخ 
األديــان. بــعضها كــانــت مــوجــهة إلــى جــميع "مــلوك وســالطــني األرض" والــبعض اآلخــر إلــى مــلوك وســالطــني 
مــعينني. فــي هــذه األلــواح والــرســائــل أعــلن عــن نــفسه عــلى أنّـَـه مــوعــود الــتوراة، واإلنــجيل والــقرآن ودعــا املــلوك 

إلى النهوض لنصرة دينه. احتوت هذه الرسائل على إنذارات مثيرة بأنَّ
الــعالــم سيشهــد فــي الــقرن الــتاســع عشــر انــقسامــات ونــزاعــات كــبيرة وهــي بــدايــة ملــيالد حــضارة عــاملــية، إنَّ 

الفكرة األساسية للعصر الجديد هي وحدة جميع الجنس البشري.

دعـــا حـــضرة بـــهاء اهلل بـــصورة خـــاصـــة قـــادة أوربـــا إلـــى تـــسخير جـــميع اإلمـــكانـــيات لـــتحقيق الـــوحـــدة الـــعاملـــية 
حيث قال:

"ال بـد مـن انـعقاد مجـمع كـبير عـلى بـسيط الـغبراء ويـبحث املـلوك والسـالطـني فـيه عـن الـصلح األكـبر وهـو أن 
تتشـبث الـدول الـعظيمة بـالسـالم املـتني مـن أجـل رفـاهـية أهـل الـعالـم… لـيس الفخـر ملـن يـحب الـوطـن بـل 

ملن يحب العالم. في الحقيقة العالم وطن واحد وأهله سكان األرض"(1). 

أكـــد حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي رســـائـــله هـــذه بـــأنَّ اهلل ســـبحانـــه وتـــعالـــى حـــرَّك قـــوى تـــاريـــخية ال تســـتطيع أن تـــقف 
أمـامـها أيـة قـوة بشـريـة. كـما أخـبر حـكام الـعالـم بـأنَّ الـقدرة والسـلطة الـتي مـنحها اهلل جـل وعـال لـهم هـي مـن 
أجـل تـلبية احـتياجـات الـجنس البشـري وتـأسـيس السـالم الـعاملـي والـعدل االجـتماعـي والـوحـدة الـعاملـية. أمـا 
الـدول الـتي تـحاول أن تسـتخدم قـواهـا ضـد عـملية تـوحـيد الـعالـم اإلنـسانـي فـإنّـَها فـي الـواقـع تجـلب الـدمـار 

والخراب لنفسها ولباقي األمم والشعوب.

بـدأ اإلعـالن الـعام لـدعـوة حـضرة بـهاء اهلل بسـلسلة مـن الـعواصـف الـتي هـبت عـليه والـتي مـازال أثـرهـا بـاقـية 
حتى اليوم. فقد جاءت كرة

أخـرى مـن املـيرزا يـحيى الـذي بـرفـضه دعـوة أخـيه يـكون قـد أنـهى نـفوذه بـني أتـباع حـضرة الـباب. قـال املـيرزا 
ـه اضــطر  يــحيى لــلبروفــيسور إدوارد بــراون فــي وقــت الحــق أنَّ املــنفيني اآلخــريــن قــد هجــروه أيــًضا لــدرجــة أنّـَ
فــي إحــدى املــرات أن يــذهــب إلــى الــسوق بــنفسه لشــراء طــعام لــه. ومــع ذلــك مــازال يــحتفظ بــدعــم ســيد محــمد 
وشــخصني مــنفيني آخــريــن فــي أدرنــة. حــاولــت هــذه املجــموعــة الــصغيرة أن تحــد مــن إقــبال الــبابــيني عــلى أمــر 
حـضرة بـهاء هلل فـي مـناطـق عـديـدة مـن بـالد فـارس واألراضـي الـعثمانـية، وقـد أشـارت ألـواح حـضرة بـهاء هلل 

املوجهة إلى امللوك والسالطني إلى مواضيـع أساء هؤالء االستفادة منها. 
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فـي تـلك املـرحـلة مـن الـتاريـخ كـانـت الـدولـة الـعثمانـية تـعانـي مـن الـتفكك وعـلى شـفا االنـهيار. فـقد كـانـت هـناك 
ضـغوط شـديـدة بـاالنـفصال مـن أقـليات عـديـدة منتشـرة فـي شـتى أنـحاء اإلمـبراطـوريـة وبـاألخـص فـي املـناطـق 
األوربــية كــما بــدأت دول تســتقل حــديــثًا مــثل: الــيونــان، بــلغاريــا، صــربــيا ومــونــتيغرو. بــذل املــيرزا حســني خــان 
الـسفير اإليـرانـي فـي اسـتنبول جهـًدا كـبيرًا فـي إقـناع السـلطات الـتركـية بـأنَّ الـبهائـيني فـي املـنفى يـشكلون 
خـطرًا سـياسـيًا وديـنيًا عـليهم. كـما حـاول املـيرزا يـحيى وسـيد محـمد بـأن يـصوروا بـأنَّ ألـواح ورسـائـل حـضرة 
بــهاء اهلل إلــى املــلوك والســالطــني لــها جــانــب ســياســي. كــما أرســلت رســائــل مــجهولــة إلــى اســتنبول تحــذر مــن 
مـؤامـرة سـياسـية. هـذه الـروايـات كـانـت لـها مـصداقـية ألنَّ الـناس أخـذت تـتدفـق مـن شـتى أنـحاء اإلمـبراطـوريـة 

للقاء حضرة بهاء اهلل وحتى السلطات يبدو أنَّها قد تأثرت وخضعت لنفوذه وسلطانه(1).
وكــان اضــطهاد الــبابــيني فــي مــراحــله األولــى عــندمــا عــرضــت الــحكومــة الــبريــطانــية والــروســية حــمايــة حــضرة 
بـهاء هلل مـما أدى إلـى تـخوف الـحكومـة الـعثمانـية مـن أنَّ ادعـاءات املـيرزا يـحيى قـد يـكون لـها بـعض الـوزن. 
ولهـذا تـقرر أن تحـل مـشكلة املـبعديـن نـهائـيًا وبـصفة دائـمة، فـاصـدر السـلطان عـبد الـعزيـز فـرمـانًـا سـلطانـيًا 
بــنفي حــضرة بــهاء اهلل وأتــباعــه إلــى مــديــنة عــكاء فــي فلســطني لــيكون ســجنًا أبــديًــا لــه ومــكانًــا ملــعاقــبته. وفــي 
صــــبيحة يــــوم 21 أغســــطس (آب) مــــن عــــام 1868م أبحــــر حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــوالــــي ســــبعني إلــــى ثــــمانــــني 
شــخًصا مــن عــائــلته وصــحابــته املخــلصني مــن مــيناء جــالــيبولــي فــي ســفينة بــخاريــة. وبــعد رحــلة شــاقــة مــدتــها 
عشـرة أيـام بـالبحـر وتـحت حـراسـة مشـددة وصـل إلـى شـاطئ مـديـنة عـكاء ودخـل قـلعتها املـهجورة مـن بـابـها 

البحري.

ومـــن سخـــريـــات الـــقدر أن يـــقع املـــيرزا يـــحيى وســـيد محـــمد فـــي الـــفخ الـــذي نـــصباه بـــأنـــفسهما.  فـــالـــحكومـــة 
الــعثمانــية أخــذتــها الــشكوك فــي املــيرزا يــحيى بــأنّـَـه قــد يــكون ضــليًعا فــي املــؤامــرة ولهــذا تــم نــفيه ومــعـه ثــالثــة 
بـــهائـــيني إلـــى جـــزيـــرة قـــبرص عـــلى أمـــل أن يـــقوم هـــؤالء الـــثالثـــة بـــالحـــد مـــن نـــشاطـــه. أمـــا ســـيد محـــمد وأحـــد 

أصحابه فقد نفيا مع املبعدين البهائيني
إلى مدينة عكاء للسبب نفسه.

اخـــــتيرت مـــــديـــــنة عـــــكاء عـــــلى أمـــــل أن ال يســـــتطيع حـــــضرة بـــــهاء اهلل االســـــتمرار فـــــي الـــــعيش فـــــيها.  وخـــــالل 
الســــتينات مــــن عــــام 1860م كــــان ســــجن املــــديــــنة مــــكانًــــا خــــرابًــــا ومــــحالً إليــــواء املجــــرمــــني مــــن شــــتى أنــــحاء 
اإلمــبراطــوريــة الــعثمانــية وشــوارعــها مــليئة بــاملــتاهــات واألزقــة ومــكانًــا كــئيبًا ذا مــنازل مــهجورة ومــنهارة. كــما 
تهــب عــليها الــريــاح وتــضرب شــاطــئها أمــواج البحــر قــاذفــة بــفضالت البحــر األبــيض املــتوســط إلــى شــواطــئها 
ـه ســيقع مــيتًا مــن عــفونــة  مــؤديــة إلــى خــلق جــًوا غــير صــحي، وقــد قــيل بــأنَّ الــطير الــذي يحــلق فــوق عــكاء فــإنّـَ

الجو.

تـــعتبر الـــسنتان األولـــيتان مـــن ســـجن الـــبهائـــيني فـــي قـــلعة عـــكاء ســـنتني مـــليئتني بـــالـــصعـاب والحـــرمـــان. فـــمن 
إستنبول أصدر السفير اإليراني هناك عدة أوامر عنيَّ بموجبها أحد مندوبي حكومته ليقيم في عكاء حتى 
يــتأكــد مــن أنَّ الســلطات الــعثمانــية تــمارس الشــدة الــالزمــة عــلى املــسجونــني الــبهائــيني. ونــتيجة لهــذه املــعامــلة 
الـقاسـية تـوفـي عـدد مـن املـسجونـني ومـنهم املـيرزا مهـدي وهـو الـولـد الـثانـي لـحضرة بـهاء اهلل حـيث لـقي حـتفه 
فـــــي حـــــادث مـــــأســـــاوي نـــــتيجة لـــــظروف الـــــسجن الـــــصعبة. وفـــــي عـــــام 1870م ظهـــــرت بـــــوادر انـــــفراج عـــــندمـــــا 
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اســــتدعــــت الــــحاجــــة إلــــى إخــــالء قــــلعة عــــكاء نــــتيجة لــــتأزم األوضــــاع بــــني الــــحكومــــة الــــتركــــية والــــروســــية، فــــنقل 
املسجونون إلى منازل مستأجرة والى بيوت أخرى في املنطقة.

تـــدريـــجيًا وعـــلى الـــرغـــم مـــن وجـــود تـــعصب لـــدى الـــعامـــة أخـــذ نـــفوذ دعـــوة حـــضرة بـــهاء اهلل ينتشـــر كـــما انتشـــر 
ســابــًقا فــي بــغداد وأدرنــة. أمــا رجــال الــحكومــة املــتعاطــفون مــع حــضرتــه فــقد قــللوا عــدد الحــراس عــليه وبــرزت 
أصـوات نـافـذة تـعبر عـن إعـجابـها واهـتمامـها بـالـدعـوة الجـديـدة. أال أنَّ عـاصـفة جـديـدة هـبّت، فـقد قـام سـيد 
محـمد ومـعه اثـنان مـن أتـباعـه بـإشـعال نـار الـفتنة بـني عـامـة الـناس نـتيجة لـعدم ارتـياحـهم مـن تـحسن أوضـاع 

املسجونني. فقد أثاروا الناس للهجوم على منزل حضرة بهاء اهلل على أمل القضاء عليه.

كـان التهـديـد الجـديـد بـمثابـة اسـتفزاز كـبير لـبعض املـنفيني الـذيـن لـم يسـتطيعوا أن يـطيقوه.  فـقد قـرر سـبعة 
مــنهم أن يــعالــجوا املــوضــوع بــأنــفسهم دون االنــتباه إلــى مــبدأ عــدم الــعنف واالنــقياد لــإلرادة اإللــهية املــشار 
إلـــيها فـــي اآلثـــار املـــباركـــة. فـــبعد افـــتعال نـــزاع مـــتعمد اســـتطاع هـــؤالء الســـبعة قـــتل ســـيد محـــمد واثـــنني مـــن 

أتباعه.

وحـادثـة كهـذه كـانـت لـها آثـارهـا السـلبية وبـمثابـة لـطمة لـلديـن الجـديـد أكـثر مـما فـعله سـيد محـمد نـفسه. فـقد 
أضـافـت وقـوًدا لـنار الـتهم الـتي كـان املـعرضـون مـن عـلماء الـديـن اإلسـالمـي يـلصقونـها بـالـبهائـيني. وبـالنسـبة 
ــها أثـــرت عـــلى ســـمو  لـــحضرة بـــهاء اهلل كـــانـــت صـــدمـــة كـــبيرة فـــاقـــت كـــثيرًا مـــا عـــانـــاه حـــضرتـــه فـــي الـــسجن ألنّـَ
وجـالل تـعالـيمه وأحـكامـه. وجـاء فـي لـوح كـتبه حـضرتـه آنـذاك مـا يـلي: "لـيس ذلـتي سـجني لـعمري إنّـَه 
عـزٌّ لـي بـل الـذلـة عـمل أحـبائـي الـذيـن ينسـبون أنـفسهم إلـينا ويـتبعون الـشيطان فـي أعـمالـهم 

أال إنَّهم من الخاسرين"(1).

قـامـت مـحكمة مـدنـية بـالـتحقيق فـي هـذا األمـر واسـتنتجت بـأنَّ حـضرة بـهاء اهلل وغـالـبية الـبهائـيني فـي عـكاء 
لــم يــكن لــهم يــد فــي انــفجار هــذا الــعنف، وتــمت مــعاقــبة املــتهمني وحــدهــم ومــن ثــمَّ هــدأت األوضــاع تــدريــجيًا. 
وفــي نــفس الــوقــت أنــزل حــضرة بــهاء اهلل مجــموعــة مــن األلــواح خــاطــب فــيها مــلوك وســالطــني األرض آنــذاك 
سـبق أن نـزل جـزًءا مـنها فـي أدرنـة. كـما جـاء فـي رسـائـل خـاصـة خـاطـب فـيها مـلوكًـــا وسـالطـني مـعينني مـثل: 
لــويــس نــابــليون، املــلكة فــكتوريــا، قــيصر روســيا ويلهــلم األول، ألــكسندر الــثانــي، نــاصــر الــديــن شــاه ســلطان 

إيران، وكذلك إمبراطور النمسا فرانسوا جوزف والسلطان عبد العزيز الخليفة العثماني.

فـي هـذه الـرسـائـل دعـا حـضرتـه املـلوك والسـالطـني إلـى الـتعاون والـتعاضـد مـن أجـل تـأسـيس مـنبر دولـي يـملك 
الـقدرة والـصالحـية لحـل الـنزاعـات بـني األمـم والـشعوب. إنَّ هـذه الـحكومـة الـعاملـية الحـديـثة الـنشأة يـجب أن 
تـدعـم بـقوة دولـية تـشكلها الـدول األعـضاء وتسـتخدمـها فـي فـرض حـلول سـلمية لجـميع الـنزاعـات والـصراعـات 

العاملية.

كـما احـتوت تـلك الـرسـائـل أيـًضا عـلى شـرح فـي كـيفية إيـجاد روح الـوحـدة واملـحبة بـني شـعوب الـعالـم. فـمثالً 
دعــا حــضرة بــهاء اهلل إلــى إيــجاد لــغة عــاملــية مــساعــدة فــيقوم كــل مــجتمع بــالــحفاظ عــلى هــويــة تــراثــه وثــقافــته 
الــخاصــة ولــديــه اإلمــكانــية فــي االتــصال بــباقــي األجــناس والــشعوب. كــما أنَّ إيــجاد نــظام تــعليمي إجــباري 
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يــؤدي إلــى الحــد مــن األمــيّة ونــظام عــاملــي لــلمقايــيس واألوزان يــوفــر مــقياسًـــــــا عــامًـــا لــنظام اقــتصادي دولــي. 
ودعــا أيــًضا إلــى تــخفيض املــصاريــف الــعسكريــة واالســتفادة مــن الــضرائــب لــلرفــاهــية االجــتماعــية. كــما دعــا 
حــضرتــه املــلوك إلــى قــبول مــبادئ ديــمقراطــية مــعينة مــن أجــل إدارة جــيدة وســليمة لــشئون بــالدهــم الــداخــلية. 
نــظرًا لــحبس املــبعديــن وعــدم اســتطاعــتهم الحــركــة كــانــت هــذه الــرســائــل تُهــرّب خــارج الــسجن داخــل مــالبــس 
الــزوار. والــقنصل الــفرنــسي قــام شــخصيًا بتســليم أول رســالــة مــن حــضرة بــهاء اهلل إلــى اإلمــبراطــور لــويــس 
نـابـليون. هـناك رسـائـل أو (ألـواح) فـيها الـعظمة والـهيمنة نـزلـت إلـى قـادة األديـان فـي الـعالـم بـما فـيهم الـبابـا 
بـيوس الـتاسـع. ومـا تـناولـته هـذه األلـواح بـشكل أسـاسـي دعـوة قـادة الـديـن ورجـالـه إلـى تـرك أفـكارهـم ورغـبتهم 
فـــي املـــناصـــب الـــدنـــيويـــة والـــبحث والتحـــري بـــشكل جـــاد حـــول الـــدعـــوة الـــتي جـــاء بـــها حـــضرة بـــهاء اهلل. كـــما 
أشـارت األلـواح إلـى أنَّ رجـال الـديـن كـانـوا أول مـن أنـكروا واعـترضـوا ثـمَّ اضطهـدوا مـؤسـسي جـميع األديـان 

في العالم.

قـــد يـــكون لـــوح حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى الـــبابـــا بـــيوس الـــتاســـع عـــلى األخـــص محـــل اهـــتمام طـــلبة الـــتاريـــخ فـــي 
ـــــــــح مــا يــجب عــلى الــبابــا وخــلفائــه عــمله ومــا ثــبت بــعد ذلــك اســتحالــة تــجنبه. دعــا  ـها تــوضّـِ املــدارس واملــعاهــد ألنّـَ
حــضرة بــهاء اهلل الــبابــا إلــى الــتنازل عــن أمــالكــه فــي الــدولــة الــبابــويــة إلــى الــحكومــة الــعلمانــية وأن يخــرج مــن 
قـصوره فـي الـفاتـيكان لـيلتقي بـقادة األديـان واملـذاهـب األخـرى وأن يـلتقي أيـًضا بـالـزعـماء غـير الـكاثـولـيكيني 
فـي الـعالـم ويـدعـوهـم إلـى السـالم والـعدل. وأن يـبتعد عـن املـراسـيم والـشكليات الـزائـدة وأن يـكون "كـما كـان 
مـــواله". وبـــاملـــثل دعـــا رجـــال الـــديـــن الـــكاثـــولـــيك إلـــى أن: "ال تــعتكفوا فــي الــكنائــس واملــعابــد اخــرجــوا 
بـإذنـي ثـمَّ اشـتغلوا بـما تـنتفع بـه أنـفسكم وأنـفس الـعباد كـذلـك يـأمـركـم مـالـك يـوم الـديـن. أن 
اعـتكفوا فـي حـصن حـبي هـذا حق االعـتكاف لـو أنـتم مـن الـعارفـني… تـزوجـوا لـيقوم بـعدكـم 
أحـد مـقامـكم إنَّا مـنعناكـم عـن الـخيانـة ال عـما تظهـر بـه األمـانـة أأخـذتـم أصـول أنـفسكم ونـبذتـم 
أصول اهلل وراءكم… إنَّ الذي ما تزوج إنَّه ما وجد مقرًّا ليسكن فيه أو يضع رأسه عليه بما

اكتسـبت أيـدي الـخائـنني لـيس تـقديـس نـفسه بـما عـرفـتم وعـندكـم مـن األوهـام بـل بـما عـندنـا 
اســــئلوا لــــتعرفــــوا مــــقامــــه الــــذي كــــان مــــقدسـًــــا عــــن ظــــنون مــــن عــــلى األرض كــــلها طــــوبــــى 

للعارفني"(1).

لـم يسـتجب مـلوك الـعالـم وقـادتـه أللـواح حـضرة بـهاء اهلل، ولـكن مـلكة بـريـطانـيا املـلكة فـكتوريـا كـان لـها رد فـعل 
إذ قـالـت: "إذا كـانـت هـذه الـدعـوة مـن لـدى الـحق تـبارك وتـعالـى فـإنّـَها سـتبقى مـن تـلقاء نـفسها. وإْن لـم تـكن 

فإنَّها ال تؤذي"(2). (مترجم عن اإلنجليزية)

جـذبـت هـذه األلـواح مـع مـرور الـزمـن اهـتمام الـناس ألنّـَها أشـارت إلـى الـتحقق الـرائـع لـكل نـبوءة وحـدث تـنبأ 
بــوقــوعــه حــضرة بــهاء اهلل(3). فــمثالً أنــذر اإلمــبراطــور لــويــس نــابــليون الــذي كــان مــن أعــظم قــادة الــعالــم قــدرة 

ونفوذًا آنذاك بأنَّه سيسقط نتيجة لعدم خلوصه وسوء استخدامه لسلطته: 

"بـما فـعلت تـختلف األمـور فـي مـملكتك وتخـرج املـلك مـن كـفك جـزاء عـملك… وتـأخـذ الـزالزل 
كــــل الــــقبائــــل هــــناك إالَّ بــــأن تــــقوم عــــلى نــــصرة هــــذا األمــــر وتــــتبع الــــروح فــــي هــــذا الســــبيل 

املستقيم"(4).
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ولــم تــمِض ســنتان عــلى نــزول هــذا الــلوح حــتى ســقط اإلمــبراطــور عــن عــرشــه وفــقد تــاجــه حــيث هــزم هــزيــمة 
نــكراء غــير مــتوقــعة فــي ســيدان ونــفي هــو شــخصيًا مــن وطــنه. ثــمَّ أرســل حــضرة بــهاء اهلل رســالــة إنــذار إلــى 
ويلهـــلم األول، قـــيصر أملـــانـــيا املـــوحـــدة، الـــذي انـــتصر عـــلى نـــابـــليون وفـــيها يحـــذره مـــن الـــغرور وحـــبه للســـلطة 

ويخبره عن "سيوف الجزاء" حيث قال تبارك ذكره:

"يـا شـواطئ نهـر الـريـن قـد رأيـناك مـغطاة بـالـدمـاء بـما سُـــّل عـليك سـيوف الجـزاء". أرسـل حـضرة 
بـهاء اهلل رسـائـل تحـذيـريـة مـشابـهة إلـى قـيصر روسـيا وإلـى اإلمـبراطـور فـرانـسوا جـوزف إمـبراطـور الـنمسا 

وإلى شاه إيران.

أمـا الـرسـائـل الـتي أرسـلها إلـى الخـليفة الـعثمانــي السـلطان عـبد الـعزيـز ورئـيس وزرائـه عـالـي بـاشـا، الـلذيـن 
كــان بــيدهــما حــياة املــسجونــني فــي ســجن عــكاء، فــقد اتــصفتا بــاإلنــذار الــواضــح والــصريــح. فــقد تــنبأت هــذه 
الـرسـائـل بـموت عـالـي بـاشـا وزمـيله فـؤاد بـاشـا وزيـر الـخارجـية وأيـًضا تـنبأت بـفقد الـحكومـة الـعثمانـية لجـزء 
كـــبير مـــن أراضـــيها فـــي أوربـــا وأخـــيرًا ســـقوط الســـلطان عـــبد الـــعزيـــز نـــفسه. والشـــك أن تـــحقق هـــذه الـــنبوات 

والبشارات قد عزّز بشكل كبير موقف ومقام حضرة بهاء اهلل ورفع من شأنه ومنزلته. 

إنَّ الــسنوات العشــر الــتي تــلت عــام 1863م، وهــي ســنة إعــالن دعــوة حــضرة بــهاء اهلل، قــد تــوجّـــــت بــإكــمال 
نــزول وإكــمال كــتاب هــام يــعتبره الــبهائــيون الــيوم أســاس وجــوهــر رســالــة حــضرتــه، هــذا الــكتاب هــو "الــكتاب 
األقــدس". يــشير هــذا الــكتاب إلــى تــأســيس واســتمرار الســلطة الــتي دعــا حــضرة بــهاء اهلل الــجنس البشــري 
لـقبولـها. يـبدأ بـتأكـيد دعـوتـه بـأنّـَه "مـلك املـلوك" وأنَّ رسـالـته جـاءت لـتأسـيس مـلكوت اهلل عـلى بـسيط الـغبراء 
ومــــن ثــــمَّ يــــشير إلــــى مــــوضــــوعــــني رئــــيسيني هــــما إعــــالن األحــــكام والــــقوانــــني الــــتي تهــــدف إلــــى تــــغيير الــــنفس 
البشـريـة وهـدايـة املـجتمع اإلنـسانـي بـرمـته وإلـى تـأسـيس املـؤسـسات إلدارة شـئون الـجامـعة الـتي تـؤمـن بـه. 
هـــناك بـــحث ومـــناقـــشة أكـــثر إســـهابًـــا حـــول هـــذيـــن املـــوضـــوعـــني يـــمكن الـــرجـــوع إلـــيها فـــي الـــفصلني الـــسابـــع 
والــثامــن. يــكفي اإلشــارة هــنا بــأنَّ أحــكام الــكتاب األقــدس جــاءت لتحــل محــل األحــكام والــقوانــني اإلســالمــية 
الـتي لـم يـنسخها حـضرة الـباب، كـما أنّـَها نـسخت بـعض األحـكام الشـديـدة الـتي شـرعـها حـضرة الـباب. فـقد 
أســـقط حـــكم الـــجهاد ومـــنع حـــمل الســـالح واســـتعمالـــه أو أي نـــوع مـــن الـــنزاع والـــخصومـــة الـــديـــنية(1). أعـــلن 
االنـــفصال الـــتام عـــن اإلســـالم وألـــغى مـــا جـــاء بـــه حـــضرة الـــباب حـــول تـــرك الـــبحوث الـــديـــنية ودعـــا الـــبهائـــيني 

وشجعهم على االنفتاح على الحقيقة أينما كانت:

"ألـــــقى عـــــلى عـــــباد اهلل بـــــطريـــــقة ال يـــــعترضـــــوا عـــــلى كـــــلمات أحـــــد وإنـــــما عـــــليهم أن يـــــواجـــــهوا هـــــذه الـــــكلمات 
والكتابات برجاحة عقل وشفقة فيها الود واملحبة". 

ومــــع إتــــمام نــــزول الــــكتاب األقــــدس بــــدأت املــــرحــــلة األخــــيرة لــــدورة حــــضرة بــــهاء اهلل. أمــــا األمــــر الســــلطانــــي 
الــقاضــي بــإبــعاد حــضرتــه فــقد انــتهى ولــم يــنفذ. وبــعد ذلــك وملــدة عشــريــن ســنة أنــزل حــضرة بــهاء اهلل ألــواحًــــا 
عـــديـــدة شـــرح فـــيها تـــعالـــيمه ومـــبادئـــه ونـــظرتـــه ملســـتقبل الـــجنس البشـــري. لـــقد أعـــجبت بـــحضرتـــه فـــي الـــبدايـــة 
شــخصيات مــرمــوقــة فــي فلســطني ثــمَّ اصــبحوا مــن أتــباعــه املخــلصني.  فــآمــن بــه مــفتي مــديــنة عــكاء وهــو مــن 
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رجـال الـديـن اإلسـالمـي املـميزيـن. أمـا حـاكـم عـكاء فـكان يخـلع حـذاءه قـبل أن يـدخـل فـي مـحضر حـضرة بـهاء 
اهلل تــعبيرًا عــن احــترامــه لــشخصيته. وهــكذا فــتحت أبــواب الــسجن، أمــا ســيل الــزائــريــن الــذيــن جــاءوا مــن كــل 
حــدب وصــوب وتــدفــقوا كــاملــوج وفــي رجــوعــهم كــانــوا يحــملون ألــواحًـــــا ورســائــل عــديــدة مــنه إلــى الــبهائــيني فــي 
إيـران والـعراق. وأمـر حـضرة بـهاء اهلل أتـباعـه أن يـعيدوا تـشييد قـناة قـديـمة لـلمياه فـي املـديـنة مـن أجـل تـزويـد 
عــكـاء بــاملــياه الــعذبــة الــصالــحة للشــرب، هــذا الــعمل أدى إلــى تــخفيف عــداء أهــل املــديــنة لــه وهــو الــعداء الــذي 

بدأ منذ ورود حضرة بهاء اهلل قلعة عكاء عام 1868م.

فــــي عــــام 1877م وافــــق حــــضرتــــه عــــلى االنــــتقال إلــــى مــــنطقة قــــريــــبة مــــن عــــكاء اســــمها املــــزرعــــة وقــــد أعــــدهــــا 
أصـــدقـــاؤه لـــلسكن فـــيها. وبـــعد ســـنتني اســـتطاع أتـــباعـــه أن يســـتأجـــروا قـــصرًا جـــميالً لـــه يـــقع فـــي ضـــواحـــي 

املدينة وبأجر بسيط للسكن فيه نظرًا ألنَّ صاحبه ترك املنطقة هربًا من انتشار الوباء فيها.

وفـي مـسكنه هـذا الـذي سـمي "الـبهجة" اسـتقبل حـضرة بـهاء اهلل املسـتشرق الـبريـطانـي إدوارد بـراون وهـو 
أحــــد الــــغربــــيني الــــقالئــــل الــــذيــــن زاروا حــــضرتــــه وكــــتبوا عــــنه. لــــقد قــــرر بــــراون أن يــــكتب عــــن الــــتاريــــخ الــــبابــــي 
والــبهائــي نــتيجة انجــذابــه وتــأثــره مــن اســتشهاد الــبابــيني فــي إيــران.  ووصــف لــقاءه فــي قــصر الــبهجة مــع 

مؤسس الدين البهائي بما يلي:

"وجــدت نــفسي فــي حجــرة كــبيرة ويــبدو فــي نــهايــتها أريــكة (دوشــك) مــنخفضة وفــي مــقابــل الــباب يــشاهــد 
كـرسـيان أو ثـالثـة. لـم أكـن أعـلم تـمامًــا بـمن سـألـتقي أو بـمن سـأواجـه (ألنّـَه لـم تـعط لـي مـعلومـات كـافـية فـي 
هـذا الـخصوص) وقـبل أن تـنقضي لحـظتان أو ثـالثـة وفـي جـو مـن الـحيرة والـرهـبة أدركـت بـأنـني لسـت وحـيًدا 
فـي الـغرفـة. فـفي زاويـة الحجـرة وعـلى األريـكة رأيـت رجـالً وقـورًا وجـليالً وعـلى رأسـه تـاج مـثل تـاج الـدراويـش 
(ولـكن ذو طـول وصـنع غـير عـادي) وتـلتف عـمامـة صـغيرة بـيضاء حـول أسـفل الـتاج. أمـا الـوجـه الـذي وقـعت 
عـــليه عـــيناي فـــال يـــمكنني أن أنـــساه وال يـــمكنني أن أصـــفه، إنَّ بـــصره الـــثاقـــب يـــمكن لـــه أن يـــكشف أســـرار 
الـقلوب وآثـار الـقوة والـقدرة ظـاهـره عـلى جـبينه الـوضـاح املـبارك… ال تسـلني فـي مـحضر مـن كـنت واقـفًا! بـل 
وقـفت وانـحنيت أمـام مـنبع الـتقديـس واملـحبة الـذي يحسـده املـلوك ويـتلهف إلـيه األبـاطـرة. بـصوت لـطيف دافئ 
ــك حـــضرت وكـــنت مـــن الـــفائـــزيـــن… جـــئت لـــزيـــارة هـــذا  أمـــرنـــي بـــالجـــلوس ومـــن ثـــمَّ أضـــاف: "احـــمد ربـــك بـــأنّـَ
املـسجون املـنفي… لـم نهـدف شـيئًا سـوى إصـالح الـعالـم وخـير األمـم ومـع ذلـك اتـهمونـا بـإشـعال نـار الـفتنة 
والتحـــريـــض وأمـــروا بـــظلمنا ونـــفينا… يـــجب أن تـــنتهي هـــذه الـــنزاعـــات وســـفك الـــدمـــاء واملـــشاحـــنات ويـــصبح 

الناس إخوانًا وأسرة واحدة… ليس الفخر ملن يحب الوطن بل ملن يحب العالم…".
 

وفــي وقــت الحــق مــن الــسنة نــفسها نــصب حــضرة بــهاء اهلل خــيمته عــلى ســفح جــبل الــكرمــل الــذي يــقع عــلى 
الـجانـب اآلخـر مـن خـليج عـكاء. وعـلى سـفح هـذا الـجبل عـني حـضرتـه املـكان الـذي يـجب أن يـدفـن فـيه رفـات 
حـضرة الـباب. وأصـبح هـذا املـكان مـحورًا لـلعديـد مـن املـقامـات واألمـكنة املـتبركـة واألبـنية اإلداريـة والحـدائـق 

التي تمثل املركز العاملي للدين البهائي.

ومـــع اقـــتراب الـــسنوات األخـــيرة مـــن حـــياتـــه ابـــتعد حـــضرة بـــهاء اهلل عـــن االتـــصال بـــاملـــجتمع الـــخارجـــي وأخـــذ 
ــا شــئون الــجالــية فــقد تــركــها إلــى أكــبر أبــنائــه  يــقضي وقــته فــي كــتابــة األلــواح والــرســائــل ولــقاء الــزائــريــن. أمّـَ
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عـباس الـذي أسـماه عـبد الـبهاء. وفـي أواخـر عـام 1891م ذكـر حـضرة بـهاء اهلل ألتـباعـه بـأنّـَه قـد أنجـز عـمله 
وأنَّه يرغب في ترك هذا العالم حيث قال:

"يـــا ســـلطان األرض والـــسماء إالَم أودعـــت نـــفسك بـــني هؤالء فـــي مـــديـــنة عـــكا اقـــصد مـــمالـــك 
األخرى املقامات التي ما وقعت عليها عيون أهل األسماء".

بـعد ذلـك بـفترة وجـيزة أصـيب بـالحـمى الـتي عـانـى مـنها فـترة قـصيرة وصـعدت روحـه الـطاهـرة املـقدسـة إلـى 
رحـاب املـلكوت فـي فجـر الـيوم الـتاسـع والعشـريـن مـن شهـر مـايـو (أيـار) مـن عـام 1892م وقـد بـلغ مـن الـعمر 

خمسة وسبعني عاًما. 
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الفصل الرابع - استمرارية التوجيه والهداية

مـع وفـاة حـضرة بـهاء اهلل دخـل الـديـن الـبهائـي مـرحـلة مـن تـطوره يـمكن اعـتبارهـا مـرحـلة ظـهور الـخصائـص 
املـميزة لهـذا الـديـن. وتـمثل ذلـك فـي نـقل السـلطة والـصالحـية بـكل صـراحـة ووضـوح مـن أجـل تـأسـيس نـظام 
تــحكمه مــؤســسات تــعمل عــلى تــوجــيه وحــمايــة وتــوســيع نــطاق الــجامــعة الــبهائــية الــصاعــدة. وبــناء عــلى هــذا 
الـــنظام الـــجوهـــري اســـتطاع الـــديـــن الـــبهائـــي– وحـــده مـــن بـــني كـــافـــة األديـــان املســـتقلة – أن يـــحتفظ بـــوحـــدتـــه 

وأصالته ولم يصبه التفرق والتشعب.

هـذا الـنظام قـائـم أسـاسًـــــا عـلى مجـموعـة مـن الـوثـائـق املـترابـطة الـتي وضـعها حـضرة بـهاء اهلل وبـموجـبها أبـرم 
مـع أتـباعـه "مـيثاقًـا" أو عهـًدا مـحكًما مـتينًا. إنَّ مـحور هـذا العهـد هـو حـضرة عـبد الـبهاء حـيث أنّـَه الـشخص 
الــوحــيد الــذي لــه صــالحــية تــفسير وتــبيني تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل ومــصدر الســلطة فــي إدارة شــئون الــديــن. 
ومــن بــني األلــقاب الــتي أعــطيـت لــه لــقب الــغصن األعــظم.  ووثــيقة املــيثاق هــذه أشــارت إلــى أنَّ حــضرة عــبد 
الــبهاء لــيس نــبيًّا أو رســوالً ولــكنه املــثل األعــلى لــتعالــيم والــده. إنَّ نــقل هــذه الســلطة كــان واضــًحا وبــشكل ال 

يقبل التأويل حيث قال حضرة بهاء اهلل عن ابنه حضرة عبد البهاء:

"مـن تـوجـه إلـيه فـقد تـوجـه إلـى اهلل ومـن أعـرض عـنه فـقد أعـرض عـن جـمالـي وكـفر بـبرهـانـي 
وكـان مـن املسـرفـني. إنّـَه لـوديـعة اهلل بـينكم وأمـانـته فـيكم وظـهوره عـليكم وطـلوعـه بـني عـباده 
املــقربــني كــذلــك أمــرت أن أبــلغكم رســالــة اهلل بــارئــكم وبــلغتكم بــما أمــرت بــه إذًا يشهــد اهلل عــلى 

ذلك ثمَّ مالئكته ورسله ثمَّ عباده املقدسني"(1).

اهـــتم حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي أيـــام حـــياتـــه بـــأن يـــلفت نـــظر األحـــباء إلـــى املـــقام واملـــنزلـــة الـــخاصـــة لـــحضرة عـــبد 
الـــبهاء والـــدور الـــهام الـــذي ســـيضطلع بـــه بـــعد وفـــاتـــه. كـــانـــت األمـــور الـــخاصـــة بـــالـــجامـــعة الـــبهائـــية وعـــالقـــتها 
بـــالســـلطات املـــدنـــيـة وبـــعامـــة الـــناس فـــي فلســـطني مـــوكــــولـــة جـــميعهـا بـــحضرة عـــبد الـــبهاء. كـــما كـــان يـــلتقي 
(سـركـار آقـا) أو الـسيد، وهــو أحـد ألـقابـه املـمنوحـة لـه مـن قـبل والـده، بـالـزائـريـن مـن بـالد فـارس ومـن ثـمَّ يـعمل 
عـلى تـرتـيب لـقائـهم بـوالـده. إنَّ طـبيعة السـلطة والـصالحـية املـمنوحـة لـحضرة عـبد الـبهاء ومـتطلبات الـجامـعة 
الـبهائـية املـتطورة أتـاحـت لـه فـرصـة مـمارسـة قـدراتـه الـشخصية الـرائـعة. كـتب املسـتشرق إدوارد بـراون الـذي 

التقى به عام 1890م وعرفه جيًدا فيما بعد ما يلي:

"نــادرًا مــا الــتقيت بــشخص تــأثــرت بــه لهــذه الــدرجــة. كــان رجــالً طــويــالً قــوي الــبنية يــقف كــالــسهم. يــلبس ثــوبًــا 
أبـــيًضا وعـــلى رأســـه عـــمامـــة بـــيضاء يـــتدلـــى مـــنها شـــعره األســـود لـــيصل إلـــى مـــنكبيه، أمـــا جـــبينه الـــعريـــض 
الــوضــاح فــيدل عــلى فــطانــته املــمزوجــة بــاإلرادة الــثابــتة، أمــا عــيناه فــكانــتا حــادتــني مــثل عــيون الــصقر ولــكنها 
تـدل بشـدة عـلى الـرضـا والـطمأنـينة. هـذا هـو انـطباعـي األول مـن لـقائـي بـعباس أفـندي أو الـسيد (آقـا) كـما 
اعـتاد عـلى تـسميته الـبابـيون. أمـا مـحادثـاتـي مـعه فـي وقـت الحـق فـقد أدت إلـى مـضاعـفة احـترامـي لـه. حـيث 
كـان فـي كـل جـلسة يـدلـي بـكالم أكـثر فـصاحـة وأكـثر اسـتعداًدا لـلنقاش وأكـثر قـدرة عـلى الـبيان والـتوضـيح 
كـما كـان متبحـرًا فـي الـكتب املـقدسـة لـليهود واملـسيحيني واملسـلمني، وهـذه صـفات نـادرًا مـا تـوجـد بـني األفـراد 
مـــن بـــني وطـــنه مـــن حـــيث الـــقدرة عـــلى الـــبالغـــة واالســـتعداد والـــدقـــة فـــي األمـــور. هـــذه األوصـــاف الـــتي كـــانـــت 
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مـمزوجـة بـالـهيبة والـلطافـة جـعلتني أفـكر بـأنَّ نـفوذه واحـترامـه يـمتد إلـى خـارج دائـرة أتـباع والـده الجـليل. أمـا 
من حيث عظمة هذا الرجل وتأثيره فال يمكن ألي شخص يلتقي به أن يشك أو يتردد في ذلك".

وبـــالـــرجـــوع إلـــى مـــا ســـبق ذكـــره يـــبدو واضـــًحا بـــأنَّ حـــضرة عـــبد الـــبهاء قـــد وجـــد بـــأنَّ تـــأســـيس أركـــان الـــديـــن 
الــــبهائــــي عــــلى بــــقاع واســــعة فــــي شــــتى أنــــحاء الــــقارة األوربــــية وأمــــريــــكا الــــشمالــــية يــــمثل واحــــًدا مــــن أهــــم 
التحـديـات أمـامـه(1). فـالـفرص املـتاحـة شَــــــجعته عـلى إحـراز مـرتـبة عـالـية لـألمـر اإللهي بـفضل األحـداث الـتي 
وقـــعت خـــالل الـــدورة الـــبابـــية الـــتي لـــفتت إلـــيها أنـــظار األوســـاط الـــفكريـــة والـــفنية وعـــلى األخـــص فـــي أوروبـــا 
الـغربـية. وأول إشـارة إلـى الـديـن الـبهائـي فـي أمـريـكا الـشمالـية كـانـت فـي اجـتماع "مجـلس األديـان" الـذي 
انـــعقد مـــتزامـــنًا مـــع "مـــعرض شـــيكاغـــو الـــدولـــي" فـــي عـــام 1893م عـــندمـــا أنـــهى متحـــدث مـــسيحي خـــطابـــه 

بالكلمات التي قالها حضرة بهاء اهلل للمستشرق إدوارد براون قبل ثالث سنوات.

وفــي نــفس الــوقــت تــقريــبًا هــاجــر تــاجــر ســوري آمــن بــاألمــر املــبارك فــي الــقاهــرة بــمصر واســمه إبــراهــيم خــير 
اهلل إلــى الــواليــات املتحــدة وأخــذ يــعقد صــفوف الــدراســة للمســتفسريــن عــن الــبهائــية. ويــعتبر الــسيد ثــورنــتون 
شــيز  Thornton Chase أول مــؤمــن أمــريــكي، وكــان يــعمل فــي مــجال الــتأمــني. ومــا أن حــلَّ عــام 1897م 
حـتى أبـلغ إبـراهـيم خـير اهلل بـأنَّ هـناك مـئات مـن الـذيـن أعـلنوا إيـمانـهم فـي مـنطقتي شـيكاغـو وكـينوشـا فـي 
واليــة وســكنسن. كــما لــفت نــظرهــم إلــى ضــرورة الــكتابــة مــباشــرة إلــى حــضرة عــبد الــبهاء فــي أرض األقــدس 
مـــعربـــني عـــن إيـــمانـــهم بـــتعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل وطـــالـــبني مـــنه الـــعنايـــة واأللـــطاف. وكـــان لهـــذا األمـــر أهـــميته 

البالغة في التطور الذي حظي به األمر املبارك الحًقا.

إنَّ جـهود وفـعالـيات إبـراهـيم خـير اهلل تـعتبر هـامـة لـيس ألنّـَها جـذبـت أعـداًدا كـبيرة مـن األفـراد فحسـب بـل ألنَّ 
بـعض هـؤالء األفـراد أصـبحوا فـيما بـعد مـن رمـوز األمـر املـعروفـة فـي الـغرب. أحـد هـؤالء املـؤمـنني األوائـل فـي 
الـــغرب كـــانـــت امـــرأة مـــوهـــوبـــة ونشـــطة تـــدعـــي لـــويـــزا جـــتسنغر Louisa Getsinger حـــيث بـــدأت الـــسفر فـــي 
أنــحاء مــختلفة مــن الــواليــات املتحــدة وأخــذت فــي إلــقاء املــحاضــرات للمهــتمني مــن الــناس فــي مــحاولــة مــنها 

لتوسيع نطاق النهضة الجديدة لتتعدى حدود منطقة شيكاغو وكينوشا.

وخـالل رحـالتـها الـتقت الـسيدة جـتسنغر بـسيدة ثـريـة ومـحبة لـلخير وكـانـت السـبب فـي إقـبالـها لـألمـر املـبارك 
تـدعـى فـيبي هـرسـت Phoebe Hearst. وفـي عـام 1898م أظهـرت الـسيدة هـرسـت رغـبتها فـي لـقاء حـضرة 
عــبد الــبهاء والــذي وافــق عــلى طــلبها. وبــناء عــليه نــظمت الــسيدة هــرســت رحــلة جــماعــية تــضم خــمسة عشــر 
شــخًصا وهــم يــمثلون أول مجــموعــة وصــلت إلــى مــديــنة عــكاء فــي الــعاشــر مــن شهــر ديــسمبر (كــانــون األول) 
عـام 1898م، ومـن بـينها الـسيدة جـتسنغر وزوجـها الـدكـتور إدوارد جـتسنغر وإبـراهـيم خـير اهلل. وتـم الـلقاء 
مـــع حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي اجـــتماع اكـــتنفت عـــقده خـــطورة عـــلى شـــخصه املـــبارك نـــظرًا الســـتمرار الـــتوتـــر 
الـــسياســـي فـــي الشـــرق األدنـــى. وفـــي ظـــل هـــذه الـــظروف املـــتوتـــرة فـــإنَّ وصـــول هـــذه املجـــموعـــة مـــن الـــغربـــيني 

بصورة غير متوقعة أثار قدرًا كبيرًا من الشكوك والتساؤالت. 

ـها هــامــة وحــساســة لــنمو الــديــن الــبهائــي فــي  وبــصرف الــنظر عــن املــعوقــات، أثــبتت هــذه الــزيــارة الــقصيرة أنّـَ
الـغرب. وكـان لـشخصية حـضرة عـبد الـبهاء املـحبوبـة وفـكره املـتقد تـأثـير فـوري وحـاسـم عـلى أول مجـموعـة مـن 
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ــهم وجـــدوا فـــي شـــخصيته وكـــأنَّ روح الـــسيد املـــسيح تـــجول مـــرة  األحـــباء الـــزائـــريـــن الـــغربـــيني، حـــيث قـــالـــوا إنّـَ
ـه نــظرًا لــشغفهم وحــبهم الشــديــد لــحضرة عــبد الــبهاء رأوا أن يــعطوه مــقامًـــا  أخــرى بــني البشــريــة. بــالــطبع فــإنّـَ
خـارج حـدود مـا أسـبغه حـضرة بـهاء اهلل عـلى ابـنه الـبار. وبـعض هـؤالء الـزوار مـثل الـسيدة هـرسـت اعـتقدت 
بــأنَّ حــضرة عــبد الــبهاء هــو عــودة املــسيح بــعينه(1). ومــن املــناســب هــنا أن نــذكــر مــا قــالــه حــضرة عــبد الــبهاء 

بنفسه:

"… املـــقصود مـــن الـــنبوات والـــبشارات الـــخاصـــة بـــرب الـــجنود واملـــسيح املـــوعـــود هـــو جـــمال الـــقدم (بـــهاء اهلل) 
وحــضرة األعــلى (الــباب). إن اســمي هــو عــبد الــبهاء وصــفتي عــبد الــبهاء وحــقيقتي عــبد الــبهاء ونــعتي عــبد 
الـبهاء أمّـَا إكـليلي الجـليل وتـاجـي الـوهـاج هـو عـبوديـة حـضرة بـهاء اهلل وديـني الـقديـم هـو خـدمـة بـني اإلنـسان 
… ال أريـــد اســــًما أو لـــقبًا أو ذكـــرًا أو نـــعتًا غـــير عـــبد الـــبهاء هـــذا كـــل مـــا أتـــمناه. وهـــذا أعـــظم أمـــلي وهـــذا 

حياتي األبدية وهذا عزي السرمدي". 

ولـقد ذكـرت أهـمية عـالقـة حـضرة عـبد الـبهاء بـأتـباع والـده املـاجـد فـي الـغرب فـي مـلخص لـتاريـخ أول قـرن مـن 
الظهور البابي والبهائي املنشور عام 1944م وقد جاء ما يلي:

"جـــدد الـــزائـــرون خـــواطـــر األيـــام األولـــى لـــلدعـــوة عـــندمـــا كـــان اإلنـــسان يســـتطيع أن يـــرى الـــرســـول الـــسماوي 
بــعينيه ويــسمعه بــأذنــيه ويــكون الــعالــم بــالنســبة لــهم مــليئًا بــالــفرح والــبهجة مــثل الــنور الــذهــبي الــساطــع مــن 
األفــق… جــميع فــعالــيات الــديــن الــبهائــي فــي أمــريــكا بــدأت مــن عــدد قــليل مــن الــنفوس الــنفيسة الــذيــن كــانــت 

غايتهم في الحياة هي زيارة مدينتي عكاء وحيفا والتي تمت بني األعوام من 1894م حتى 1911م".

كـــانـــت زيـــارة الـــسيدة هـــرســـت هـــي الـــبدايـــة لـــتدفـــق ســـيل مجـــموعـــات الـــزائـــريـــن الـــبهائـــيني مـــن أوربـــا وأمـــريـــكا 
الـشمالـية وملـدة ثـالٍث وعشـريـن سـنة تـقريـبًا واسـتمر ذلـك حـتى وفـاة حـضرة عـبد الـبهاء عـام 1921م تخـللتها 

فترة توقف بسبب الحرب العاملية األولى.

وقــد تــمَّ تــأســيس الــجالــيات الــبهائــية فــي شــتى أنــحاء الــواليــات املتحــدة وكــندا. فــنظمت االجــتماعــات الــعامــة 
وحــلقات الــدراســة غــير الــرســمية، وبــدأ نشــر وطــباعــة نشــرات وكــتيبات بــسيطة عــن األمــر املــبارك. وقــد احــتوت 
هـــذه املـــطبوعـــات عـــلى مـــقتطفات مـــن ألـــواح حـــضرة بـــهاء اهلل وحـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــاإلضـــافـــة إلـــى مـــا رواه 
األحـــباء مـــن أمـــريـــكا الـــشمالـــية لـــدى رجـــوعـــهم مـــن زيـــارتـــهم ملـــديـــنة عـــكاء. كـــما قـــامـــت مجـــموعـــات مـــنظمة غـــير 
رســمية بــطباعــة ونشــر مــقتطفات مــن أدعــية ومــناجــاة لــحضرة بــهاء اهلل ورســائــل لــحضرة عــبد الــبهاء لــبعض 

أفراد البهائيني، حيث طبعت على اآللة الكاتبة باستعمال الكربون.

ومــا أن ابــتدأت هــذه املــرحــلة مــن مــراحــل تــطور الــديــن حــتى تــعرضــت لهــزة شــديــدة وتــراجــع شــبيه ملــا أحــدثــه 
املــيرزا يــحيى لــلتاريــخ الــبابــي حــيث بــدأ املــيرزا محــمد عــلي األخ غــير الــشقيق لــحضرة عــبد الــبهاء واألصــغر 
سـنًّا مـنه بـالـتمرد والـعصيان عـلى املـرجـع الجـديـد لـلديـن.  ونـظرًا لـعدم مـقدرة املـيرزا محـمد عـلي عـلى تحـدي 
مــيثاق والــده، بــدأ أوالً بــبذل جهــده فــي الحــد مــن صــالحــيات حــضرة عــبد الــبهاء فــي إدارتــه لــشئون الــجامــعة 
الـبهائـية. وعـندمـا فشـل فـي ذلـك حـاول اسـتمالـة بـعض مـن األتـباع داخـل الـجامـعة الـبهائـية. ظهـرت آثـار هـذا 
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الــنقض لعهــد ومــيثاق حــضرة بــهاء اهلل قــبل وصــول املجــموعــة األولــى مــن الــزائــريــن الــغربــيني بــفترة قــليلة وقــد 
جذبت انتباه الدكتور إبراهيم خير اهلل.

أمــا الــدكــتور خــير اهلل فــقد اعــتبر نــفسه أكــثر املــبلغني نــفوذًا وتــأثــيرًا فــي أمــريــكا الــشمالــية ورائــًدا فــي شــرح 
وتــفسير الــتعالــيم األســاســية لــلديــن الــبهائــي. وقــد نشــر املســتشرق إدوارد بــراون بــعد ذلــك بــعض فــقرات مــن 
خــطب إبــراهــيم خــير اهلل الــتي كــانــت تــعبر عــن وجــهة نــظره الــشخصية الــغريــبة حــول الــتعالــيم املــباركــة(1). إن 
املــفاهــيم الــبهائــية الــوحــيدة الــتي انــتقلت مــن إيــران إلــى أمــريــكا الــشمالــية هــي تــلك الــخاصــة بــمقام حــضرة 
بــــهاء اهلل وفــــكرة وحــــدة الــــجنس البشــــري. هــــذان املــــفهومــــان عــــرضــــهما الــــدكــــتور خــــير اهلل وخــــلطهما بــــالــــفكر 

الباطني الذي ال صلة له بتعاليم الدين البهائي.

 وخـالل زيـارتـه ملـديـنة عـكاء عـام 1898م طـلب إبـراهـيم خـير اهلل مـن حـضرة عـبد الـبهاء تـأيـيد عـرضـه لـلتعالـيم 
الــبهائــية. فــصحح حــضرة عــبد الــبهاء بــعض املــفاهــيم الــخاطــئة لــخير اهلل وطــلب مــنه أن يــتعمق فــي دراســة 
اآلثــار املــباركــة. ولــكنه رفــض ومــضى فــي غــيه وبــدأ تــدريــجيًا ينحــرف عــن روح تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل. أمــا 
املـــيرزا محـــمد عـــلي فـــأخـــذ يـــبحث عـــنه. وبـــعد رجـــوع خـــير اهلل إلـــى أمـــريـــكا فـــي الـــسنة الـــتالـــية ذهـــل األحـــباء 
والــطلبة مــن رفــضه لــحضرة عــبد الــبهاء وإصــراره عــلى دوره كــمسئول عــن مــصير األمــر املــبارك فــي الــغرب. 
وعــــلى أيــــة حــــال فــــإنَّ هــــذه األعــــمال الــــتي كــــانــــت تهــــدف االســــتيالء عــــلى قــــيادة األمــــر اإللهي فشــــلت ورجــــع 
إبـــراهـــيم خـــير اهلل أخـــيرًا إلـــى ســـوريـــا مـــخيب اآلمـــال. ومـــع مـــغادرة خـــير اهلل ألمـــريـــكا تـــالشـــى خـــطر الـــتفرقـــة 
والــتشييع بــني األحــباء هــناك ولــم يســتطع املــيرزا محــمد عــلي كســب أنــصار لــه ســوى فــئة قــليلة ومــعدودة مــن 

األقرباء والتابعني.

هـذه األزمـة ومـا نـتج عـنها تـعتبر هـامـة وحـساسـة فـي الـتاريـخ الـبهائـي. فـفي هـذه املـرحـلة الـهامـة اتخـذ الـديـن 
الجـديـد مـسارًا أدى إلـى مـعرفـة دعـوتـه ورسـالـته بـحيث تـمثل والدة ديـن عـاملـي مسـتقل. ولـو اسـتطاع املـيرزا 
محــــمد عــــلي وإبــــراهــــيم خــــير اهلل، فــــرضًــــــــــــا، بســــط الــــسيطرة عــــلى الــــدعــــوة الجــــديــــدة وإمــــساك زمــــام الســــلطة 

بأيديهما، لسقطت الدعوة وتضاءلت بسرعة وتحولت إلى فرقة مذهبية صغيرة.

ولـــكن بـــدالً مـــن ذلـــك فـــإنَّ الـــجامـــعة الـــبهائـــية األمـــريـــكية، وبـــالـــرغـــم مـــن قـــلة عـــددهـــا ومـــا عـــانـــته مـــن الـــضربـــات 
والـضربـات املـعاكـسة، فـقد قـامـت بـالـتوجـه واالنـقياد لـحضرة عـبد الـبهاء وطـلب الهـدايـة مـنه بـاعـتباره الـشخص 
الـوحـيد املـخول بشـرح وتـفسير تـعالـيم والـده الـعظيم. وتـجاوبًـا لـذلـك قـام حـضرة عـبد الـبهاء بـكل عـظمة وجـالل 
وبـكل شـغف ورغـبة بشـرح وتـبيني الـخصائـص واملـيزات الـرئـيسية لـظهور حـضرة بـهاء اهلل. وحـدد لـنفسه مـهمة 
شــرح الــتعالــيم االجــتماعــية الــبهائــية نــاصــًحا بــعدم الــلجوء إلــى بــحث أمــور تــختص بــما وراء الــطبيعة. وفــي 
ـد حـضرتـه عـلى أنّـَه لـيس  رسـائـل عـديـدة وخـطب مـتنوعـة لـلزائـريـن وألـواح أخـرى خـاصـة بـالـتفسير والـتبيني، أكّـَ
ـد عـلى أهـمية وقـيمة جـميع  عـلى قـلوب األفـراد أن تـتغير فحسـب بـل والـنظام االجـتماعـي بـرمّــته أيـًضا. كـما أكّـَ
األديـــان فـــي الـــعالـــم وضـــرورة الحـــد مـــن الـــتفرقـــة الـــعنصريـــة وتـــطبيق مـــبدأ تـــساوي حـــقوق الـــرجـــال والـــنساء 
ــــد أيــــًضا عــــلى أهــــمية  والــــتعليم اإلجــــباري والــــعام والــــعدالــــة فــــي األنــــظمة االجــــتماعــــية واالقــــتصاديــــة، كــــما أكّـَ
مــبادئ أخــرى مــثيلة. وفــي هــذه الــرســائــل واأللــواح ربــط حــضرتــه الــتعالــيم االجــتماعــية الــبهائــية بــاحــتياجــات 

املجتمع املعاصر املتمثلة في عالج األزمات الحالية التي تطوق العالم(1).
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فـــــي عـــــام 1908م أفـــــرجـــــت جـــــمعية تـــــركـــــيا الـــــفتاة عـــــن جـــــميع الـــــسجناء الـــــسياســـــيني وحـــــتى الـــــديـــــنيني فـــــي 
اإلمـــبراطـــوريـــة الـــعثمانـــية. ونـــتيجة لـــذلـــك أصـــبح حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــجأة حـــرًّا طـــليًقا ويـــمكنه الـــسفر خـــارج 
فلســطني لــكي يــساهــم فــي تــأســيس وتــوســيع رقــعة ديــن والــده املــجيد فــي الــغرب ولــكنه قــبل ذلــك اســتطاع أن 
يـحقق إحـدى أعـظم أمـانـيه فـي الـحياة بـل إحـدى أكـبر املـسئولـيات املـلقاة عـلى عـاتـقه بـواسـطة حـضرة بـهاء 
اهلل. فــفي العشــريــن مــن شهــر مــارس (آذار) مــن عــام 1909م وبــحضور مجــموعــة مــن املــؤمــنني مــن الشــرق 
والـغرب وضـع حـضرتـه بـيديـه املـباركـتني الـصندوق الخشـبي الـصغير الـذي يـضم رفـات حـضرة الـباب الـخالـد 
فــي تــابــوت مــرمــري فخــم مــقدم مــن أحــباء بــورمــا.  وتــم دفــن رفــات الــباب فــي مــقام حجــري شــيد عــلى ســفح 
جــبل الــكرمــل وفــي مــكان اخــتاره حــضرة بــهاء اهلل بــنفسه فــي وقــت ســابــق وأراد لهــذا املــكان أن يــكون املــركــز 
الـرئـيسي ملجـموعـة مـن املـؤسـسات اإلداريـة تـمثل املـركـز الـعاملـي لـلديـن الـبهائـي. تـعتبر الـجامـعة الـبهائـية دمـاء 
الشهـداء الـبابـيني "الـبذرة" لـلمؤسـسات اإلداريـة الـتي دعـا حـضرة بـهاء اهلل لـتأسـيسها وشـرع فـيها األحـباء 
بـتوجـيه وهـدايـة حـضرة عـبد الـبهاء. والـيوم فـي قـلب الـعالـم الـبهائـي نـرى تـضحية وفـداء حـضرة الـباب مـرتـبطًا 
بـــصورة جـــوهـــريـــة بـــاملـــؤســـسات املـــركـــزيـــة لهـــذا الـــنظام الـــديـــني وهـــو دلـــيل رمـــزي عـــلى وجـــود اتـــحاد تـــاريـــخي 

أساسي بني البابية والبهائية.

فـي عـام 1910م رأى حـضرة عـبد الـبهاء أنَّ الـظروف فـي فلسـطني قـد أصـبحت مـواتـية لـه ملـغادرتـها وهـو مـا 
كــان يــرنــو إلــيه بــشوق مــنذ أمــد بــعيد. أمــا مــعانــاة حــضرتــه فــي الــسجن فــقد أثــرت عــلى صــحته ولهــذا فــإنَّ 
املـرحـلة األولـى مـن رحـلته كـانـت إلـى مـصر لـلراحـة والـنقاهـة.  ومـن ثـمَّ وفـي الـحادي عشـر مـن شهـر أغسـطس 
(آب) مــن عــام 1911م أبحــر حــضرتــه بــرفــقة مجــموعــة صــغيرة مــن األحــباء عــلى مــنت ســفينة بــخاريــة تــدعــى 
اس. اس كـورسـيكا إلـى مـارسـيال لـتبدأ رحـلة طـولـها ثـمانـية وعشـرون شهـرًا إلـى الـعالـم الـغربـي. هـذه الـرحـلة 
شــــملت زيــــارتــــني ملــــديــــنة لــــندن وبــــاريــــس وشــــتوتــــغارت ورحــــالت قــــصيرة أخــــرى إلــــى بــــعض املــــدن األوروبــــية 

باإلضافة إلى رحلة واسعة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

فـي الـحادي عشـر مـن شهـر أبـريـل (نـيسان) مـن عـام 1912م وصـل حـضرة عـبد الـبهاء إلـى مـديـنة نـيويـورك. 
وخـالل رحـلته هـذه ألمـريـكا الـشمالـية زار حـوالـي أربـعني مـديـنة وقـريـة فـي شـتى بـقاع الـواليـات املتحـدة ومـن 
أقـــصاهـــا إلـــى أدنـــاهـــا. مـــن بـــني املـــدن الـــتي زارهـــا مـــديـــنة شـــيكاغـــو حـــيث وضـــع فـــيها حجـــر األســـاس ملـــبنى 
مشـــرق األذكـــار الـــذي عـــرف فـــيما بـــعد "بـــأم مـــعابـــد الـــغرب". كـــما زار مـــديـــنة الـــيوت ELIOT فـــي واليـــة مـــني 
MAINE الـــتي فـــيها آمـــنت الـــسيدة ســـاره فـــارمـــر وأسســـت مـــدرســـة جـــريـــن إيـــكرGREEN ACRE الـــتي 
أصـبحت فـيما بـعد مـركـزًا لـتعليم الـكبار ومـكانًـا لـلتبليغ وعـرض املـبادئ والـتعالـيم الـبهائـية(1). وفـي كـندا زار 
حـضرة مـولـى الـورى (عـبد الـبهاء) مـديـنة مـونـتريـال وفـيها نـزل ضـيفًا عـلى مـهندس مـعماري كـندي اسـمه ولـيم 
ســاذرالنــد مــكسويــل وزوجــته مــي بــولــز مــكسويــل. الــسيدة مــي مــكسويــل آمــنت بــاألمــر املــبارك عــندمــا كــانــت 

شابة وكانت ضمن مجموعة السيدة هرست التي زارت عكاء عام 1898م.

كــانــت زيــارة حــضرة عــبد الــبهاء ملــديــنة مــونــتريــال واســتقبالــه فــيها شــبيهة مــن جــوانــب مــتعددة بــالــحفاوة الــتي 
لـــقيها فـــي املـــدن الـــكبيرة فـــي شـــتى أنـــحاء الـــدول الـــغربـــية الـــتي زارهـــا(2). حـــيث زار كـــنيسة نـــوتـــردام ودعـــي 
للخـطابـة فـي كـنيسة املـسيح وكـنيسة سـانـت جـيمس كـما تحـدث مـع جـمع غـفير مـن أعـضاء الـنقابـات الـعمالـية 
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فـي صـالـتهم فـي شـارع سـانـت لـورنـس، كـما ألـقى الـعديـد مـن الخـطب سـواء فـي غـرفـته فـي فـندق ونـدسـور أو 
فــي مــنزل الــسيد مــاكــسول فــي شــارع پــايــن PINE حــيث أقــام فــي هــذا املــنزل ضــيفًا عــلى عــائــلة مــاكــسول 

في الجزء األول من رحلته. 

غـطت الـصحف الـرئـيسية فـي أمـريـكا الـشمالـية وأوروبـا وقـائـع رحـلته وتـراوحـت املـواضـيع بـني مـقاالت فـكريـة 
وأراء حــصيفة إلــى مجــموعــة مــن الــتقاريــر حــول املــقابــالت الــتي أجــريــت مــعه والخــطب الــتي ألــقاهــا. وضــمن 
املجـــموعـــة األخـــيرة كـــانـــت صـــحافـــة مـــونـــتريـــال هـــي األكـــثر إثـــارة حـــيث أجـــرى حـــضرة عـــبد الـــبهاء مـــقابـــلة مـــع 
جـريـدة Montreal Star (مـونـتريـال سـتار) وفـيها أشـار إلـى قـرب تـحقق نـبوءتـني هـامـتني. الـنبوءة األولـى هـي 
نـشوب الحـرب الـعاملـية األولـى فـي الـقريـب الـعاجـل (قـال عـنها حـضرتـه بـأنّـَه ال تـوجـد تـنبؤات أو إنـذارات عـنها 
فـي الـكتب املـقدسـة ولـكن سـببها هـو حـيثيات الـوضـع الـراهـن). أمـا الـنبوءة الـثانـية فـهي أنَّ السـالم الـعاملـي 
سـيتأسـس قـبل نـهايـة هـذا الـقرن. (سـيكـون الســالم عـاملـيًّا فـي الـقرن العشـريـن وسـتضطر جـميع الـشعوب 

إلى اللجوء إليه). 

كــانــت لهــذه الــرحــلة آثــار بــعيدة وعــميقة، حــيث تشــرف األحــباء الــغربــيون بــلقاء قــائــدهــم الــروحــي وجــًها لــوجــه 
والــتعرف عــلى مــركــز العهــد واملــبني لــآلثــار اإللهية. وقــد تجــمع األحــباء أيــنما كــانــوا حــول حــضرة عــبد الــبهاء 
طـالـبني الـتوجـيه والهـدايـة واسـتطاعـوا بـذلـك اسـتيضاح مـسائـل عـديـدة مـنه، كـما عـّمقوا مـفاهـيمهم أيـًضا فـي 
الــتعالــيم واملــبادئ الــبهائــية الــخاصــة بــاملــواضــيع الــالهــوتــية واالجــتماعــية واألخــالقــية. فــاكتســب بــذلــك عــامــة 
الـشعب فـي الـغرب نـظرة إيـجابـية جـيدة حـول الـديـن الجـديـد أثـبتت فـيما بـعد أنّـَها ذات أهـمية كـبيرة لـألحـباء 
مــن أجــل نــمو الــديــن وتــطوره. وخــالل رحــلته تحــدث حــضرة مــولــى الــورى (عــبد الــبهاء) فــي الــكنائــس وأنــديــة 
الســـالم والـــنقابـــات الـــعمالـــية والـــكليات والـــجامـــعات والـــنوادي وجـــمعيات مـــختلفة للتجـــديـــد االجـــتماعـــي. ومـــع 
خــتام رحــلته يــكون بــذلــك قــد تــمَّ اإلعــالن عــن رســالــة حــضرة بــهاء اهلل االجــتماعــية إعــالنًــا عــامًـــا، وآمــن بــالــديــن 

جيل جديد من مختلف طبقات املجتمع الغربي.

قـضى حـضرة عـبد الـبهاء أيـام الحـرب الـعاملـية األولـى فـي عـزلـة نسـبية فـي مـنزلـه بـحيفا فـي فلسـطني، وأثـارت 
عـالقـاتـه بـالـغرب وتـمرد أخـيه غـير الـشقيق املـيرزا محـمد عـلي حـفيظة وشـكوك السـلطات الـعثمانـية. وعـليه فـقد 
هـدد بـاالغـتيال مـرة أخـرى وأنَّ الـجالـية الـبهائـية الـصغيرة فـي األراضـي املـقدسـة سـيتم نـفيها وأبـعادهـا. إال 
ـه فــي عــام 1918م تــالشــى هــذا الخــطر عــندمــا انتهــت الحــرب بهــزيــمة دول املــحور وأعــقبها فــقدان الــدولــة  أنّـَ

العثمانية لجميع ممتلكاتها في املنطقة العربية من الشرق األوسط.

بــعد اإلفــراج عــن حــضرة عــبد الــبهاء مــن ســجن عــكاء فــي عــام 1908م بــدأ التحــرك بجــديــة وبــاشــر أعــماالً 
هــامــة جــًدا مــن أجــل تــأســيس جــامــعة عــاملــية تــعكس تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل. وقــد كــانــت الــصبغة الــرئــيسية 
ألعــمالــه رعــايــة وتــنشئة املــؤســسات الــبهائــية اإلداريــة. فــقد شــجع حــضرتــه تــأســيس املــحافــل الــروحــانــية فــي 
أمــريــكا الــشمالــيـة وإيــران كجــزء ال يتجــزأ مـــن مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل حــيث مــنحت لهــذه الــهيئات املــنتخبة 
ســـلطة اإلشـــراف عـــلى املـــطبوعـــات والـــبرامـــج الـــتبليغية والـــروحـــية عـــلى املســـتويـــني املحـــلي واملـــركـــزي، وهــــي 

مقدمة ونموذج ملا أشار إليه حضرة بهاء اهلل ببيوت العدل.
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وفــــي عــــام 1908 كــــتب حــــضرة عــــبد الــــبهاء وصــــيته املــــعروفــــة بــــاســــم "ألــــواح الــــوصــــايــــا" والــــتي شــــرح فــــيها 
بـــإســـهاب طـــبيعة ووظـــيفة املـــؤســـسات الـــتي أشـــار إلـــيها حـــضرة بـــهاء اهلل إلدارة شـــئون الـــديـــن. املـــؤسســـتان 
الـــرئـــيسيتان الـــلتان أشـــار إلـــيهما حـــضرة عـــبد الـــبهاء هـــما مـــؤســـسة "واليـــة األمـــر" و"بـــيت الـــعدل األعـــظم". 
وأعـطيت صـالحـية تـفسير وتـبيني الـتعالـيم الـبهائـية إلـى مـؤسـسة "واليـة األمـر" وأصـبح حـضرة شـوقـي أفـندي 
ربـانـي ولـيًّا لـلديـن الـبهائـي وهــو أكـبر أحـفاد حـضرة عـبد الـبهاء. ومـثلما عـني حـضرة بـهاء اهلل ابـنه عـبد الـبهاء 
لـــيكون مـــركـــزًا للعهـــد واملـــيثاق ومفسّـــــــرًا ومـــبيّنًا لـــتعالـــيمه وأحـــكامـــه، أصـــبحت لـــولـــي أمـــر اهلل نـــفس الـــصالحـــية 
وبــات شــوقــي أفــندي املــرجــع األعــلى لــلبهائــيني لــلرجــوع إلــيه فــي األمــور الــتي تــخص عــقيدتــهم. إنَّ املــؤســسة 
الـرئـيسية األخـرى الـتي ذكـرت فـي "ألـواح الـوصـايـا" هـي بـيت الـعدل األعـظم الـتي أعـطيت لـها الـصالحـيات 
التشــــريــــعية واإلداريــــة لــــلجامــــعة الــــبهائــــية. كــــما أشــــارت إلــــى أنَّ ولــــي أمــــر اهلل يــــمكن لــــه أن يســــتعني بــــأفــــراد 
مـؤهـلني ملـساعـدتـه فـي إدارة شـئون الـجامـعة ويـلقبهم بـأيـادي أمـر اهلل. أمـا بـيت الـعدل األعـظم فيشـرف عـلى 
الــنظام اإلداري الــعاملــي لــلجامــعة الــبهائــية ويــنتخب أعــضاؤه مــن بــني جــميع الــبهائــيني الــذكــور الــبالــغني فــي 

العالم في مؤتمر عاملي يعقد ألعضاء كافـة املحافل الروحانية املركزية مرة واحدة كل خمس سنوات.

 يـعتبر كـتاب عهـدي وألـواح الـوصـايـا لـحضرة عـبد الـبهاء الـوسـيلتني الـعمليتني لـلتعبير عـن مـيثاق حـضرة بـهاء 
اهلل واألداتــني الــلتني اســتطاعــت بــهما الــجامــعة الــبهائــية أن تــنمو وتــتطور بــشكل ثــابــت بــعد وفــاة حــضرة عــبد 

البهاء(1).

وقـد كـتب حـضرة عـبد الـبهاء خـالل الحـرب الـعاملـية األولـى عـدة رسـائـل وألـواح إلـى أحـباء أمـريـكا الـشمالـية. 
ضـمت هـذه األلـواح أربـعة عشـر لـوحًــــا مـنها أربـعة مـوجـهة إلـى الـبهائـيني فـي الـواليـات املتحـدة وكـندا. وثـمانـية 
كــتبت لــتوجــيه وهــدايــة األحــباء الــقاطــنني فــي املــناطــق املــختلفة مــن الــواليــات املتحــدة وهــناك لــوحــان كــتبا إلــى 
أحــباء كــندا. جــميع هــذه األلــواح األربــعة عشــر ســّماهــا بــألــواح "الخــطة اإللهية" والــتي تهــدف إلــى اإلعــالن 
الــعاملــي لــرســالــة حــضرة بــهاء اهلل حــيث دعــا األحــباء فــي أمــريــكا وكــندا إلــى أخــذ زمــام املــبادرة فــي تــأســيس 
األمـر األعـظم فـي جـميع بـقاع الـعالـم، وطـمأنـهم بـالـتأيـيدات اإللهية الـتي سـتشملهم وتـشمل األجـيال الـقادمـة 
مــنهم بــاعــتبارهــم "الــرواد الــروحــانــيون" مــن بــني الــجامــعات الــبهائــية فــي الــعالــم. أنَّ طــرح الخــطط الــتبليغية 
املـــتنوعـــة الـــتي تـــرعـــرعـــت عـــلى أثـــرهـــا الـــجالـــيات وانتشـــرت رســـالـــة وتـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي جـــميع بـــقاع 

العالم تمثل استجابة أحباء أمريكا الشمالية للدعوة التي تضمنتها هذه األلواح(1).

تــوفــي حــضرة عــبد الــبهاء فجــر يــوم 28 نــوفــمبر (تشــريــن الــثانــي) مــن عــام 1921م بــعد مــرض بــسيط وعــن 
عـمر يـناهـز الـثامـنة والسـبعني عـامًــا. إنَّ الـظروف والـشواهـد الـتي أحـاطـت بـتشييع جـنازة حـضرتـه دلـت عـلى 
تــغييرات كــبيرة أخــذت دورهــا فــي الــديــن الــبهائــي فــي األراضــي املــقدســة خــالل ســنوات مــعدودة. فــقبل ثــالث 
عشــرة ســنـة واجــه حــضرة عــبد الــبهاء، وهــو املــنفي الــضعيف، احــتماالً كــبيرًا بــإمــكانــية إعــدامــه عــلنًا. ولــكن 
ـه رجــل حــكيم ومــحسن كــبير ولــه  عــندمــا حــان وقــت رحــيله عــن هــذا الــعالــم كــانــت لــه ســمعة طــيبة وعــرف عــنه أنّـَ
قـــدســـيته واحـــترامـــه بـــني كـــافـــة الـــطوائـــف الـــديـــنية فـــي فلســـطني. إنَّ فـــك الـــقيود الـــتي فـــرضـــت عـــليه بـــواســـطة 
الســــلطات الــــعثمانــــية ســــمحت ملــــكانــــته الــــرفــــيعة أن تــــبرز لــــلمأل. كــــما حــــظي بــــاحــــترام وتــــكريــــم كــــافــــة طــــبقات 
املــــجتمع، كــــما أنَّ الــــحكومــــة الــــبريــــطانــــية مــــنحته لــــقب "فــــارس" و"الــــسير" تــــقديــــرًا ملــــا قــــّدمــــه مــــن مــــساعــــدات 

إنسانية في فلسطني خالل فترة املجاعة التي أعقبت الحرب العاملية األولى.
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بــدأت مــراســم تــشييع الــجنازة، الــتي لــم يشهــد لــها تــاريــخ فلســطني مــثيالً، يــوم 29 نــوفــمبر (تشــريــن الــثانــي) 
حــيث تــوافــد جــم غــفير مــن الــناس قــارب العشــرة آالف شــخص لــتشييع جــنازتــه ضــم بــينه شــخصيات بــارزة 
مـــن خـــلفيات إســـالمـــية ومـــسيحية ويـــهوديـــة ودرزيـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــى املـــندوب الـــسامـــي الـــبريـــطانـــي وعـــمدتـــي 
مـديـنتي الـقدس وفـينيقيا. وأصـبح واضـًحا بـأنّـَه عـلى الـرغـم مـن مـعانـاة الـديـن الجـديـد مـن آالم ومـحن مـتنوعـة 
فـي مـناطـق مـختلفة مـن الـعالـم اسـتطاع حـضرة عـبد الـبهاء، خـالل فـترة واليـته، أن يـؤسـس مـركـزًا عـاملـيًا مـتينًا 

للدين مبنيًا على اعتراف حكومي واحترام عامة الناس(1).

فـي هـذه املـرحـلة مـن تـاريـخ الـديـن الـبهائـي ضـمت الـجامـعة الـبهائـية حـوالـي مـائـة ألـف مـؤمـن يـعيش بـعضهم 
فـي ظـروف صـعبة وقـاسـية فـي إيـران، بـاإلضـافـة إلـى مجـموعـات صـغيرة فـي بـعض دول الـعالـم. وبـعيًدا عـن 
إيـران فـإنّـَنا نـرى جـالـية كـبيرة فـي مـنطقتني رئـيسيتني هـما الـهند وأمـريـكا الـشمالـية. أمـا املـطبوعـات والـهيئات 
األخـرى فـكانـت ضـئيلة، كـما أنَّ املـوارد املـالـية كـانـت محـدودة. واسـتطاع حـضرة عـبد الـبهاء وبـعض أتـباعـه 
املـقربـني أن ينشـروا األمـر املـبارك فـي بـعض املـناطـق مـن الـعالـم إالّ أنَّ هـذه الـجهود لـم تـؤدِّ إلـى زيـادة حجـم 
الــجامــعة الــبهائــية بــصورة كــبيرة. ومــع أنَّ ســيادة هــذا قــد نــال إقــرارًا لــه قــيمته فــي األوســاط املــدنــية، إال أنَّ 

ذلك لم يصل إلى مستوى االعتراف الرسمي بالدين البهائي كنظام ديني ثابت ومستقل.

والـيوم وبـعد أكـثر مـن نـصف قـرن تـغيرت األوضـاع بـصورة كـبيرة حـيث اعـترف بـالـديـن الـبهائـي بـشكل واسـع 
وأقـر بـأنّـَه أحـد أكـثر أديـان الـعالـم نـموًّا وانـتشارًا، ويـؤمـن بـه الـعديـد مـن األفـراد مـن خـلفيات عـرقـية واجـتماعـية 
وثـقافـية ووطـنية مـختلفة، ولـدى أتـباعـه الـعديـد مـن األنشـطة املـتنوعـة فـي أكـثر مـن مـائـتي دولـة مسـتقلة ومـنطقة 
رئــيسية. كــما تــمَّ إنــشاء وتــطويــر نــظام إداري مــتكامــل عــلى املســتوى املحــلي واملــركــزي والــعاملــي. وفــي أغــلب 

الحاالت استطاع الدين البهائي أن يحصل على اعتراف رسمي من قبل السلطات املدنية.

إنَّ اآلثـار والـكتب واأللـواح الـبهائـية الـصادرة مـن يـراعـة حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة الـباب وحـضرة عـبد الـبهاء 
وهـي الـشخصيات الـرئـيسية الـثالث لـلديـن الـبهائـي تـمت تـرجـمتها إلـى أكـثر مـن ثـمانـمائـة لـغة. كـما تـمَّ تـشييد 
مـــعابـــد (مـــشارق أذكـــار) ومـــدارس بـــهائـــية ومـــراكـــز إداريـــة وحـــظائـــر قـــدس فـــي شـــتى بـــقاع املـــعمورة، وتـــمت 
حـيازة أمـالك وعـقارات بـغرض طـرح بـرامـج تـطويـريـة أكـثر طـموحًــــا فـي املسـتقبل. وفـي األمـم املتحـدة تـمَّ قـبول 
الــــجامــــعة الــــبهائــــية الــــعاملــــية كــــمنظمة عــــاملــــية غــــير حــــكومــــية وبــــصفة اســــتشاريــــة فــــي املجــــلس االقــــتصادي 
واالجــتماعــي. إنّـَـها إنــجازات تــعد عــظيمة ورائــعة بــكل املــقايــيس. إنَّ روح الهــدايــة فــي هــذا االتــساع الــخارق 

كان حضرة شوقي أفندي رباني حفيد حضرة عبد البهاء الذي عينه كولي ألمر الدين البهائي.

أوجـد حـضرة بـهاء اهلل مـؤسـسة واليـة األمـر ولـكن وظـائـفها املـختصة وسـلطاتـها املـعينة تـمَّ تـوصـيفها وشـرحـها 
فـي "ألـواح الـوصـايـا" لـحضرة عـبد الـبهاء. هـناك وظـيفتان رئـيسيتان هـامـتان لـواليـة األمـر هـما تـفسير وتـبيني 
اآلثــار الــبهائــية وتــوجــيه وهــدايــة الــجامــعة الــبهائــية. وأمــام مــحاوالت املــيرزا محــمد عــلي الــسيطرة عــلى قــيادة 
الــجامــعة الــبهائــية اســتخدم حــضرة عــبد الــبهاء لــغة شــديــدة لــلتأكــيد عــلى أنَّ حــضرة شــوقــي أفــندي لــه كــامــل 
الســـلطة والـــصالحـــية فـــي إدارة شـــئون الـــديـــن الـــبهائـــي، وأنَّ أي اعـــتراض عـــليه هـــو اعـــتراض عـــلى مـــؤســـس 

الشريعة اإللهية، وقد جاء في "ألواح الوصايا":

�٥٠



"يــــا أحــــباء عــــبد الــــبهاء األوفــــياء يــــجب أن تــــحافــــظوا كــــل املــــحافــــظة عــــلى فــــرع الشجــــرتــــني املــــباركــــتني وثــــمرة 
الســدرتــني الــرحــمانــيتني – شــوقــي أفــندي(1)– حــتى ال يــغبر خــاطــره الــنورانــي بــغبار الــكدر والحــزن ويــزداد 
فـرحـه وسـروره وروحـانـيته يـومًــا فـيومًــا وحـتى يـصبح شجـرة ذات ثـمر إذ إنّـَه هـو ولـي أمـر اهلل بـعد عـبد الـبهاء 
وتـجب عـلى األفـنان واأليـادي وأحـباء اهلل إطـاعـته والـتوجـه إلـيه. مـن عـصى أمـره فـقد عـصى اهلل ومـن أعـرض 
عـنه فـقد أعـرض عـن اهلل ومـن أنـكره فـقد أنـكر الـحق. حـذار أن يـؤول أحـد هـذه الـكلمات لـيتذرع بـه كـل نـاقـض 
نـاكـث فـي عـلم املـخالـفة أو يسـتبد بـرأيـه ويـفتح بـاب االجـتهاد كـما حـصل بـعد الـوفـاة. فـليس لـنفٍس حـق فـي 

رأي واعتقاد خاص على الكل أن يقتبس من مركز األمر وبيت العدل…"

مـنذ بـدايـة عهـد واليـة األمـر أوضـح حـضرة شـوقـي أفـندي بـأنَّ الـديـن الـبهائـي دخـل مـرحـلة جـديـدة مـن مـراحـل 
تــطوره، وأنَّ الــصالحــيات املــخولــة لــه طــبًقا ملــا ذكــر أعــاله تــختلف عــما كــان لــحضرة عــبد الــبهاء حــيث أشــار 

حضرة ولي أمر اهلل إلى إنقضـاء "العصر الرسولي" وبداية "عصر التكوين"(1).

فـي هـذا العهـد الجـديـد، أوضـح حـضرة شـوقـي أفـندي، بـأنَّ عـلى مـؤسـسة واليـة األمـر تـأمـني املـحبة والـوالء بـني 
األحــباء واإلشــراف عــليهم وأنَّ شــخص ولــي األمــر املــعني مــا هــو إالّ عــبٌد خــاضــع مــطيع. ولهــذا مــنع األحــباء 
مــن االحــتفال بــأي مــناســبة تــخص حــياة ولــي أمــر اهلل أو نشــر صــوره أو عــرضــها. كــما كــان حــضرتــه يــنتدب 
ـا هـو فـقد أخـذ عـلى عـاتـقه املـسئولـيات اإلداريـة الـشاقـة،  أفـراًدا لـينوبـوا عـنه فـي حـضور الجـلسات الـعامـة. أمّـَ
بـاإلضـافـة إلـى تـبيني وتـفسير الـتعالـيم واملـبادئ الـبهائـية وتحـريـر الـعديـد مـن الـرسـائـل ولـم يـتبقَّ لـديـه املـزيـد مـن 

الوقت ليقوم برحالت تبليغية كالتي قام بها حضرة عبد البهاء خالل واليته.

وبـــاســـتثناء ذلـــك كـــان حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل يســـتغل وقـــت فـــراغـــه –إن وجـــد– فـــي لـــقاء األفـــواج املـــتدفـــقة مـــن 
الـزائـريـن لـألمـاكـن املـقدسـة الـبهائـية فـي املـركـز الـعاملـي مـن شـرق الـعالـم وغـربـه. وحـتى هـذه الـلقاءات كـانـت 

محدودة وتتم أثناء تناول الطعام في "بيت الزائرين" في مدينة حيفا.

ويــمكن اعــتبار الــفترة بــني عــام 1921م وعــام 1963م مــن الــتاريــخ الــبهائــي مــن أسهــل الــفترات الــتي يــمكن 
تــناولــها بــالــدراســة نــظرًا لــلمشاريــع الــكبيرة الــتي أقــامــها حــضرة شــوقــي أفــندي وعــمل عــلى إنــجازهــا كــولــيّ 
لـــلديـــن الـــبهائـــي. فـــقد اتخـــذت مـــشاريـــعه ونـــشاطـــاتـــه أربـــعة مـــسارات هـــي: تـــطويـــر املـــركـــز الـــبهائـــي الـــعاملـــي 
وتـــرجـــمة وتـــفسير وتـــبيني الـــتعالـــيم الـــبهائـــية وتـــوســـيع الـــنظام اإلداري ثـــمَّ تـــنفيذ الخـــطة اإللهية لـــحضرة عـــبد 

البهاء.

مــنذ أن حــمل حــضرة شــوقــي أفــندي املــسئولــية عــلى عــاتــقه والــتي اســتمرت طــيلة أيــام حــياتــه صــرف مــعظم 
وقــته فــي تــطويــر املــركــز الــعاملــي لــلديــن والــذي يــحيط بخــليج حــيفا. خــالل دورة حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد 
الــبهاء قــام املــنفيون الــبهائــيون بشــراء بــعض قــطع مــن األراضــي بــصورة تــدريــجية ومــن بــني هــذه األراضــي 
قــطعتان لــهما أهــمية عــظمى. األولــى ذلــك املــكان الــذي دفــن فــيه حــضرة بــهاء اهلل (بــالــقرب مــن قــصر الــبهجة 
خـارج مـديـنة عـكا) والـثانـية تـقع عـلى سـفح جـبل الـكرمـل خـارج مـديـنة حـيفا وفـيها دفـنت رفـات حـضرة الـباب 
فــــي صــــرح يــــطلق عــــليه "املــــقام األعــــلى". وبــــفضل ســــخاء الــــبهائــــيني وكــــرمــــهم ومــــا كــــانــــوا يــــوصــــون بــــه وتــــلبية 
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لــنداءات حــضرة ولــي أمــر اهلل اتــسعت وكــبرت املــمتلكات املــملوكــة لــألمــر املــبارك خــالل فــترة واليــته، ثــمَّ أنــشئت 
الحـدائـق الـغناء، وشُــــــيِّد أول عـدد مـن مجـموعـة األبـنية ووضـعت خـطة رئـيسية مـن أجـل تـطويـر املـركـز الـروحـي 

واإلداري ملواجهة احتياجات الجالية العاملية سريعة التزايد.

ويـــعتبر املـــركـــز الـــبهائـــي الـــعاملـــي فـــي حـــيفا مـــن أجـــمل املـــناطـــق فـــي الـــعالـــم. وعـــلى ذلـــك أصـــبح لهـــذا الـــديـــن 
املنتشـر بـشكل واسـع مـركـز واحـد يـتوجـهون إلـيه فـي زيـارة األمـاكـن املـقدسـة ويـتزودون مـنه بـالـتوجـيه والهـدايـة 

مما ساهم كثيرًا في خلق هوية عامة مشتركة بني أتباعه.

ويـعلو قـائـمة األولـويـات فـي أي نـظام ديـني فـي الـعالـم إعـداد وتـدويـن كـتبه وآثـاره املـقدسـة ثـمَّ تـطبيق الـتعالـيم 
واألحـكام فـي حـياة األفـراد والـجامـعة. وطـبًقا لـلصالحـية الـتي مـنحها حـضرة عـبد الـبهاء فـي وصـيته لـحضرة 
شـــوقـــي أفـــندي فـــي الـــتفسير والـــتبيني، قـــام بـــدوره فـــي تحـــليل األحـــداث الـــعاملـــية عـــلى ضـــوء اآلثـــار الـــبهائـــية 

وشارك البهائيني في العالم بنتيجة تحليالته ودراساته في شكل رسائل مطوله كان يبعثها إليهم(1).

وفــي الــوقــت نــفسه كــانــت الــجامــعات الــبهائــية الحــديــثة فــي شــتى أنــحاء الــعالــم تــبعث بــرســائــل غــزيــرة وتــسأل 
حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل أســـئلة مـــتعددة حـــول مـــواضـــيع مـــختلفة ومـــتنوعـــة، وتـــعتبر أجـــوبـــة حـــضرتـــه عـــليها جـــزًءا 
هـامًــا وكـبيرًا مـن تـفسيره وشـرحـه لـتعالـيم وأحـكام الـديـن الـبهائـي. ومـع بـدايـة عـام 1940 بـدأ حـضرة شـوقـي 
أفـندي بـعمل دراسـة تحـليلية لـحوادث الـتاريـخ الـبهائـي، وفـي عـام 1944م فـي الـذكـرى املـئويـة إلعـالن دعـوة 
حـضرة الـباب، أصـدر كـتابًـا مـفصالً يـحتوي عـلى حـوادث الـقرن األول الـبهائـي مـن يـوم إعـالن حـضرة الـباب 

لدعوته للمال حسني حتى إتمام أول خطة وهي مشروع السنوات السبع.

ونــظرًا ألنَّ حــضرة شــوقــي أفــندي هــو املــترجــم الــرئــيسي لــآلثــار املــباركــة مــن الــلغتني الــفارســية والــعربــية إلــى 
الـلغة اإلنجـليزيـة فـإنَّ ذلـك قـد أعـانـه كـثيرًا فـي تـفسير وتـبيني هـذه اآلثـار(1).  درس حـضرتـه الـلغة اإلنجـليزيـة 
مـنذ نـعومـة أظـفاره، وعـند الـبلوغ درس بـالـجامـعة األمـريـكية فـي بـيروت ومـن ثـمَّ سـافـر إلـى بـريـطانـيا لـلدراسـة 
فـــي جـــامـــعة أكـــسفورد وظـــل هـــناك حـــتى وفـــاة حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي عـــام 1921م. ونـــظرًا ألنَّ املـــؤســـسات 
اإلداريـــة الـــرئـــيسية لـــلديـــن الـــبهائـــي خـــالل الـــعقد األول مـــن واليـــة حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي قـــد وجـــدت فـــي دول 
نـاطـقة بـالـلغة اإلنجـليزيـة، فـإنَّ قـدرة حـضرتـه عـلى شـرح وتـفسير املـفاهـيم الـبهائـية بـالـلغة اإلنجـليزيـة أصـبحت 

مصدرًا هاًما وثمينًا لتوجيه وهداية أتباع الدين الجديد في العالم الغربي.

إنَّ دور حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل كـــمبنّي ومفسّـــــــر كـــان لـــه أهـــميته الـــكبرى عـــلى املـــدى الـــبعيد فـــي ســـبيل تـــطويـــر 
الــجامــعة الــبهائــية، إذ ضــمن لــها وحــدة الهــدف واملــبدأ خــالل الــسنوات األولــى مــن الــتوســع الــعاملــي لــلديــن، 

وصانه من شرور التفرقة والتشيع إلى حد بعيد.

ومــع جــهوده املــبذولــة فــي الــترجــمة وتــطويــر املــركــز الــعاملــي ســار حــضرة شــوقــي أفــندي بــجهود جــبارة مــوازيــة 
نــحو إيــجاد نــظـام لــلمؤســسـات اإلداريــة بــالــصورة الــتي وضــعها حــضرة بــهاء اهلل وأســس قــواعــدهــا حــضرة 
عـبد الـبهاء. يـبدأ هـذا الـنظام عـمله مـن املـنطقة املحـلية حـيث يـمكن لـكل مـنطقة تـضم تـسعة بـهائـيني بـالـغني أو 
أكـثر انـتخاب مـحفل روحـانـي محـلي مـن أجـل إدارة شـئون الـجالـية الـبهائـية فـي تـلك املـنطقة. وعـندمـا يـصل 
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عـدد املـحافـل الـروحـانـية املحـلية فـي أيـة دولـة لـعدد مـعني يـمثل قـاعـدة قـويـة، شـجع حـضرة ولـي أمـر اهلل عـلى 
انتخاب املحفل الروحاني املركزي الذي له صالحية اإلشراف على شئون الدين في تلك الدولة.

إنَّ سـيل املـراسـالت املـنهمر مـن حـيفا قـد أمـد هـذه املـؤسـسات الـناشـئة بـالهـدايـة والـتوجـيه بـخصوص كـيفية 
تـطبيق الـتعالـيم املـباركـة فـي إدارة حـياة الـجامـعة. كـما أرسـل حـضرتـه الـعديـد مـن الـرسـائـل الـعامـة الـتي تـحث 
األحـــباء عـــلى دعـــم وإطـــاعـــة املـــؤســـسات الـــتي انـــتخبوهـــا، وعـــرّف مـــبادئ املـــشورة الـــبهائـــية وشـــجع املـــحافـــل 

الروحانية على التدرب باستمرار في كيفية اتخاذ القرارات الجماعية.

وخـالل األعـوام مـن 1951م حـتى 1957م، وطـبًقا لـنصوص وصـية حـضرة عـبد الـبهاء املـعروفـة بـاسـم "ألـواح 
الـوصـايـا"، عـني حـضرة ولـي أمـر اهلل عـدًدا مـن األحـباء املـتميزيـن كـأيـادي ألمـر اهلل ومـنحهم وظـائـف خـاصـة 
تـتعلق بـتبليغ وحـفظ وحـمايـة الـديـن الـبهائـي. أمّــا تـاج هـذا الـنظام اإلداري الـعاملـي فـهو مـؤسـسـة بـيت الـعدل 
ــه عـــندمـــا تـــتسع  األعـــظم الـــذي أشـــار إلـــيه وأوجـــده حـــضرة بـــهاء اهلل. كـــما أشـــار حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي بـــأنّـَ
الــجامــعة الــبهائــية ســيتم انــتخاب بــيت الــعدل األعــظم بــواســطة الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية عــن طــريــق أعــضاء 

املحافل الروحانية املركزية في العالم.

وهـنا تجـدر بـنا اإلشـارة إلـى الـدور الـذي لـعبه أعـضاء الـجامـعة الـبهائـية فـي أمـريـكا الـشمالـية وعـلى األخـص 
أحـباء الـواليـات املتحـدة فـي عـملية الـبناء هـذه. فـقد أطـرى حـضرة عـبد الـبهاء ومجّــــد الـطاقـات الـروحـانـية لـتلك 
الــجامــعة والخــدمــات الــتي قــدمــتها، كــما أثــنى حــضرتــه عــلى شــعب الــواليــات املتحــدة األمــريــكية ملــا يتحــلى بــه 
مـن صـفات وقـيم عـالـية. واألهـم مـن ذلـك أشـار حـضرتـه بـأنَّ أمـريـكا سـتكون مهـد نـشأة الـنظام اإلداري الـذي 
أوجـده حـضرة بـهاء اهلل بـنفسه.  ونـظرًا ألهـمية نـقطة الـتّحول هـذه فـي الـتاريـخ البشـري فـقد قـال حـضرة بـهاء 

هلل:

"إنَّه أشرق من جهة الشرق وظهر في املغرب آثاره".

طـبًقا لـذلـك وعـندمـا بـدأ حـضرة شـوقـي أفـندي تـشييد صـرح الـنظام اإلداري ركـز انـتباهـه عـلى أحـباء أمـريـكا 
وســـماهـــم بـــاملـــعاضـــديـــن الـــرئـــيسيني لـــه. كـــان الـــبعض مـــنهم مـــنشغالً فـــي املـــشاريـــع الـــتبليغية الـــبهائـــية خـــارج 
حـدود مـنطقته وقـد وفـقت واحـدة مـنهم وهـي الـسيدة مـارثـا روت املنتسـبة إلـى عـائـلة أمـريـكية جـليلة فـي إيـمان 

امللكة ماري ملكة رومانيا(1).

ويــعتبر الــبهائــيون األمــريــكان املــنفذيــن الــرئــيسيني لــوصــية حــضرة عــبد الــبهاء. ومــن خــالل املــراســالت الــتي 
تــــمت مــــع املــــحفل الــــروحــــانــــي املــــركــــزي لــــلبهائــــيني فــــي الــــواليــــات املتحــــدة وكــــندا(1) قــــام حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل 
تـدريـجيًا بـتوجـيه وهـدايـة املـؤسـسات املحـلية واملـركـزيـة لـكي تـعمل طـبًقا لـلمبادئ والـتعالـيم األمـريـة. كـما حـث 
جاليات أخرى في دول مختلفة باالقتداء بذلك. ونظرًا ألنَّ النظام اإلداري يجب أن يكون موّحًدا في أموره 
األســاســية فــالــحاجــة أصــبحت مــاســة لــنموذج مــعني لــلعمل بــموجــبه عــلى الــرغــم مــن اخــتالف الــثقافــات الــتي 

تعتبر أمرًا ثانويًا.

�٥٣



ويـــمكن الـــقول بـــأنَّ الـــجامـــعة الـــبهائـــية األمـــريـــكية كـــانـــت مـــثاالً لهـــذا الـــنموذج إال أنَّ حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي 
حـذرهـم بـأنَّ طـريـقة عـملهم يـجب أن ال تـرتـبط بـأي شـكل مـن األشـكال بـالـنظام الـسياسـي املـتبع هـناك. وعـلى 
الـنقيض مـن ذلـك لـم يـكن ظـهور حـضرة بـهاء اهلل فـي بـالد فـارس بسـبب األفـضلية الـثقافـية لـدى ذلـك الـشعب 
وإنـما بسـبب االنحـطاط الخـلقي الـذي كـان يـعانـي مـنه.  وبـاملـثل كـان عـلى الـنظام اإلداري أن يـتأسـس فـي 
بــيئة اجــتماعــية مــحاطــة بــاملــاديــة والــفوضــى والــفساد الــسياســي. وهــناك وكــما حــدث فــي إيــران أثــبتت دعــوة 

حضرة بهاء اهلل أنَّ القوَّة اإللهية هي القوة الوحيدة القادرة على تحريك وإشعال الناس واملجتمع(2).

أصـــبح واضـــًحا فـــيما بـــعد الســـبب الـــذي جـــعل حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي يـــبذل جهـــدا كـــبيرًا فـــي ســـبيل تـــطويـــر 
الـنظام اإلداري الـبهائـي خـالل الـسنوات األولـى مـن دورة واليـته. لـقد اسـتطاعـت املـؤسـسات اإلداريـة الـبهائـية 
أن تــكون أداة رئــيسية مــن أجــل إجــراء وتــنفيذ "الخــطة اإللهية" لــحضرة عــبد الــبهاء بهــدف نشــر رســالــة بــهاء 
اهلل فـي شـتى بـقاع املـعمورة.  وقـبل أن يـمكن لـجامـعة واسـعة مـترامـية األطـراف أن تـأخـذ عـلى عـاتـقها هـذا 
املشـروع الـعظيم كـان مـن الـضرورة تـأسـيس مـؤسـسات إداريـة قـادرة عـلى اتـخاذ قـرارات تسـتطيع بـموجـبها 
حشــد وتــعبئة الــقوى الــعامــلة الــضروريــة واملــصادر الــالزمــة لــذلــك. فــضالً عــن ذلــك كــان مــن الــضروري إتــاحــة 

املزيد من الوقت لهذه املؤسسات حتى تعي مبادئ اإلدارة البهائية وأصول املشورة.

وطــبًقا لــذلــك، وبــعد ســتة عشــر عــامًـــا مــن وفــاة حــضرة عــبد الــبهاء وبــالتحــديــد فــي عــام 1937م بــدأ حــضرة 
شـــوقـــي أفـــندي يـــعمل بـــأســـلوب مـــنهجي مـــنظّم مـــن أجـــل تـــحقيق أهـــداف الـــرســـائـــل واأللـــواح الـــتي بـــعث بـــها 
ل  حـضرة عـبد الـبهاء إلـى الـبهائـيني فـي أمـريـكا الـشمالـية. فـفي نـيسان (إبـريـل) مـن عـام 1937 تـمَّ طـرح أوَّ
خـطة مـدتـها سـبع سـنوات تحـمل أهـدافًـا رئـيسية ثـالثـة، الهـدف األول: تـأسـيس مـحفل روحـانـي محـلي واحـد 
عـلى األقـل فـي كـل واليـة مـن الـواليـات املتحـدة وفـي كـل إقـليم بـكندا. الهـدف الـثانـي: ضـمان وجـود مـبّلغ واحـد 
عــلى األقــل فــي كــل دولــة مــن دول أمــريــكا الــالتــينية. الهــدف الــثالــث: إتــمام الــتصميم الــخارجــي ألول مــعبد 
بـهائـي فـي أمـريـكا الـشمالـية وهـو املـعبد (مشـرق األذكـار) الـذي وضـع حجـر األسـاس فـيه حـضرة عـبد الـبهاء 
بــنفسه أثــناء زيــارتــه لــلواليــات املتحــدة عــام 1912م، والــذي يــرمــز إلــى الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية نــفسها مــن 
عــدة وجــوه. وعــلى الــرغــم مــن املــعّوقــات الــتي وجــدت أثــناء الحــرب الــعاملــية الــثانــية فــقد تــمَّ إنــجاز هــذا الــبناء 

بنجاح في الذكرى املئوية إلعالن دعوة حضرة الباب في شهر أيار (مايو) من عام 1944م.

وبـعد فـترة فـاصـلة مـدتـها سـنتان طـرحـت خـطة الـسنوات السـبع الـثانـية وذلـك فـي عـام 1946م. وكـان الـتركـيز 
فـي هـذه املـرة عـلى قـارة أوروبـا الـتي كـانـت تـضم مـحفلني مـركـزيـني أحـدهـما فـي بـريـطانـيا واآلخـر فـي أملـانـيا. 
احــتوت الخــطة أيــًضا عــلى تــأســيس مــحافــل روحــانــية محــلية فــي أمــريــكا الــالتــينية وزيــادة كــبيرة فــي أعــداد 
املـحافـل الـروحـانـية فـي أمـريـكا الـشمالـية. وقـد تـصادف الـختام الـناجـح لهـذه الخـطة مـع مـرور مـائـة سـنة عـلى 
بـــدايـــة دعـــوة حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي ســـجن ســـياه چـــال. وكـــان أحـــد األهـــداف الـــرئـــيسية لهـــذه الخـــطة تـــأســـيس 
مـحفل روحـانـي مـركـزي مسـتقل فـي كـندا وقـد تـحقق ذلـك عـام 1948م. وفـي عـام 1949 صـدر مـرسـوم مـن 
الـبرملـان الـكندي يـقضي بـاملـوافـقة عـلى تـسجيل املـحفل الـروحـانـي املـركـزي رسـميًا. وقـد عـبّر حـضـرة ولـي أمـر 

اهلل عن هذا اإلنجاز بقوله: "إنجاز رائع في سجل تاريخ األمر املبارك سواء في الشرق أم في الغرب".

�٥٤



وهـناك إنـجازان كـبيران لهـذه الخـطـة الـثانـية لـهما عـالقـة بـالـجامـعة الـبهائـية فـي أمـريـكا الـشمالـية. فـفي شهـر 
نـــيسان (إبـــريـــل) مـــن عـــام 1953 تـــم االفـــتتاح الـــرســـمي ملشـــرق األذكـــار فـــي ويـــلمت – إيـــلينوي بـــالـــواليـــات 
املتحــدة وهــو أول مــعبد بــهائــي مــن مجــموعــة مــعابــد يــفترض بــناؤهــا فــي كــل قــارة مــن قــارات الــعالــم الخــمس. 
صـــّمم هـــذا املـــعبد مـــهندس مـــعماري فـــرنـــسي– كـــندي يـــدعـــي جـــان لُـــِوي بُـــرجـــوا. وقـــد وصـــف هـــذا الـــتصميم 
ـه إبــداع جــديــد ســيولــد ثــورة فــي عــالــم  الــرائــع مــهندس مــعماري إيــطالــي اســمه لــو تــيجي كــواكــلينو بــقولــه: "إنّـَ
الــهندســة املــعماريــة فــي الــعالــم".وأضــاف قــائــالً: "بــدون شــك ســيظل مــذكــورًا فــي صــفحات الــتاريــخ". ومــن 
االنـتصارات الـرئـيسية األخـرى لهـذه الـسنوات ذلـك الـبناء الـرائـع الـذي بـدأه حـضرة عـبد الـبهاء بـتشييد مـقام 
حــــضرة الــــباب (املــــقام األعــــلى). أمّـــــا مــــهندس هــــذا املــــقام فــــهو شــــخص كــــندي آخــــر يــــدعــــي ولــــيم ســــاذرالنــــد 
مـكسويـل الـذي أقـام حـضرة عـبد الـبهاء فـي مـنزلـه أثـناء زيـارتـه ملـونـتريـال. هـذا الـتصميم الـبارع الـذي تـزيـنه 
قـبة ذهـبية ورواق مـن الـرخـام األبـيض وأعـمدة مـن الجـرانـيت الـوردي يـعتبر بـالنسـبة لـلمركـز الـبهائـي الـعاملـي 

على سفح جبل الكرمل من أجمل املناظر املطلة على شاطئ البحر األبيض املتوسط.

وفـي عـام 1953م، ودون تـوقـف، طـرح حـضرة ولـي أمـر اهلل لـلجامـعة الـبهائـية مشـروعًــا يـعتبر أكـثر املـشاريـع 
طــموحًــــا فــي تــاريــخ األمــر املــبارك، وهــو خــطَّة عــاملــية مــدتــها عشــر ســنوات سّــــــماهــا "الــجهاد الــروحــانــي الــكبير 
األكــبر". تــنتهي هــذه الخــطة فــي عــام 1963 أي فــي الــذكــرى املــئويــة األولــى إلعــالن دعــوة حــضرة بــهاء اهلل 
فـي حـديـقة الـرضـوان. كـان مـن ضـمن أهـداف الخـطة فـتح 132 دولـة ومـنطقة جـديـدة لـألمـر اإللهي وتـوسـيع 
رقـعة الـجالـية الـبهائـية فـي 120 دولـة ومـنطقة فـي الـعالـم. وأيـًضا تـأسـيس مـحافـل روحـانـية مـركـزيـة فـي غـالـبية 
دول أوروبـا وأمـريـكا الـجنوبـية وزيـادة كـبيرة فـي أعـداد املـحافـل املحـلية واألفـراد واألمـالك واألوقـاف األمـريـة. 
تــحققت أهــداف الخــطَّة حســب الــبرنــامــج الــذي كــان مــّعًدا لــها تــمامًـــا مــثل مــا ســبقها مــن خــطط (بــل تــعدتــها 

بكثير) ولكن في ظروف اختلفت كثيرا عن توقعات الجامعة البهائية.

فــفي بــدايــة شهــر نــوفــمبر (تشــريــن الــثانــي) مــن عــام 1957م، عــندمــا كــان حــضرة شــوقــي أفــندي فــي زيــارة 
لـــبريـــطانـــيا لشـــراء األثـــاث ومـــا يـــحتاجـــه مـــبنى دار اآلثـــار الـــعاملـــية الـــواقـــع عـــلى ســـفح جـــبل الـــكرمـــل، أصـــيب 
حــضرتــه بــأنــفلونــزا آســيويــة وعــلى إثــرهــا تــوفــي بــسكتة قــلبية يــوم الــرابــع مــن شهــر نــوفــمبر (تشــريــن الــثانــي) 
تـاركًـــا الـبهائـيني فـي الـعالـم مـذهـولـني ومـنصعقني مـوقـتًا حـيث كـانـت خـطة الـسنوات العشـر مـا تـزال بـعد فـي 

منتصف مدتها.

نـــظريًـــا يـــمكن اعـــتبار مـــؤســـسة واليـــة األمـــر مـــؤســـسة مســـتمرة حـــيث أشـــارت "ألـــواح الـــوصـــايـــا" لـــحضرة عـــبد 
الـبهاء إلـى صـالحـية ولـي أمـر الـديـن الـبهائـي فـي تـعيني خـليفة لـه مـن بـني أحـفاد حـضرة بـهاء اهلل املـباشـريـن 
(األغــصان) ولــكنها أشــارت إلــى صــفات مــعينة يــجب أن تــتوافــر فــي الــشخص املــعني. ولــكن حــضرة شــوقــي 
أفـندي تـوفـى دون أن يـترك أيـة ذريـة أو وصـية ويـبدو واضـًحا بـأنَّ الـصفات الـروحـانـية املـطلوبـة لـم تـتوافـر فـي 
أي مـن أعـضاء الـعائـلة طـبًقا ملـا أشـير إلـيه فـي "كـتاب عهـدي" و"ألـواح الـوصـايـا". ولهـذا ال يـمكن أن يـوجـد 
ولـي أمـر ثـان لـلديـن الـبهائـي وأنَّ املـؤسـسة األخـرى الـتي لـها صـالحـية قـيادة وإدارة الـجامـعة الـبهائـية هـي 

مؤسسة بيت العدل األعظم التي يجب أن تؤسس باالنتخاب(1).

�٥٥



إنّـَه مـأزق واجـه الـجامـعة الـبهائـية فـي الـعالـم، إالّ أنَّ هـناك حـقائـق ثـالث يـمكنها اإلجـابـة عـن الـتساؤالت الـتي 
قد تثار:

أوالً: مـن الـبيانـات الـتي صـرح بـها حـضرة شـوقـي أفـندي كـان واضـًحا بـأنَّ الـظروف سـتكون مـهيأة النـتخاب 
بيت العدل األعظم عندما تنتهي خطة العشر سنوات بنجاح.

ثـانـيًا: وحـتى ذلـك الـوقـت سـتتلقى الـجامـعة الـبهائـية الهـدايـة الـالزمـة واملـطلوب لـها مـن الخـطَّة املـفصلة الـتي 
طرحها حضرة شوقي أفندي.

ثــالــثًا: فــي إحــدى رســائــله األخــيرة لــلعالــم الــبهائــي وصــف حــضرات أيــادي أمــر اهلل بــأنّـَـهم "الحــراس الــكبار" 
لـديـن حـضرة بـهاء اهلل ودعـاهـم إلـى الـتعاون وأْن يـكونـوا قـريـبني مـن املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة لـضمان تـنفيذ 

أهداف مشروع السنوات العشر وحفظ وحدة الدين وأتباعه(1).

قــــام حــــضرات أيــــادي أمــــر اهلل مــــتأثــــريــــن بهــــذه الــــرســــالــــة األخــــيرة لــــحضرة ولــــي أمــــر اهلل بــــعقد ســــلسلة مــــن 
اجـتماعـات سـنويـة خـاصـة نـتج عـنها مجـموعـة مـن اإلعـالنـات والـرسـائـل املـهمة بـما فـيه اإلعـالن الـرسـمي بـأنَّ 
حـضرة شـوقـي أفـندي لـم يـترك أيـة وصـية أو ذريـة لتحـل محـله فـي واليـة األمـر (فـي اجـتماعـهم عـام 1957)، 
وإنَّ بــيت الــعدل األعــظم يــجب أن يــنتخب بــواســطة املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة فــي الــعالــم فــي عــام 1963 

(في اجتماعهم عام 1959).

وفـي نـيسان (إبـريـل) مـن عـام 1961 تـمَّ تـأسـيس واحـد وعشـريـن مـحفالً روحـانـيًا مـركـزيًـا جـديـًدا فـي أمـريـكا 
الـالتـينية وفـي الـعام الـتالـي تـأسـس أحـد عشـر مـحفالً روحـانـيًا مـركـزيًـا جـديـًدا فـي أوروبـا. أمّــا بـاقـي أهـداف 
خـــطَّة العشـــر ســـنوات فـــقد تـــحققت بـــل وفـــاقـــت األهـــداف املـــرجـــوة. وهـــكذا بـــعد مـــضي مـــائـــة عـــام عـــلى إعـــالن 
حـضرة بـهاء اهلل دعـوتـه ملجـموعـة قـليلة مـن أتـباعـه فـي حـديـقة الـرضـوان بـبغداد، وبـاألحـرى فـي ربـيع مـن عـام 
1963 قـام أعـضاء سـتة وخـمسني مـحفالً روحـانـيًا مـركـزيًـا فـي الـعالـم بـانـتخاب بـيت الـعدل األعـظم ألول مـرة. 
وفـي بـادرة جـليلة تـدل عـلى نـكران الـذات والـتواضـع، طـلب حـضرات أيـادي أمـر اهلل عـدم انـتخابـهم لـعضويـة 

بيت العدل األعظم وهي املؤسسة اإلدارية العليا للجامعة البهائية.

يـعتبر انـتخاب بـيت الـعدل األعـظم بـالنسـبة لـلبهائـيني حـدثًـا ذا أهـمية فـائـقة. فـبعد مـضي أكـثر مـن قـرن واحـد 
عــلى الــكفاح واالضــطهاد والــنزاعــات الــداخــلية والــخارجــية، ومــن خــالل عــملية االنــتخابــات الحــرة اســتطاعــت 
الـجامـعة الـبهائـية أن تـوجـد مـؤسـسة دائـمة لـها تـعمل عـلى هـدايـة وتـوجـيه شـئونـها وشـئون ديـنها. عـالوة عـلى 
ذلـك فـإنَّ حـضرة بـهاء اهلل بـنفسه أشـار إلـى تـأسـيس هـذه املـؤسـسة وجـاء فـي آثـاره وآثـار حـضرة عـبد الـبهاء 

املبادئ واألسس العامة التي تحكم عمل بيت العدل.

إنَّ عـــاملـــية وتـــنوع تـــكويـــن عـــضويـــة أول بـــيت عـــدل تـــتناســـب مـــع طـــبيعة ووظـــيفة هـــذه املـــؤســـسة، حـــيث ضّـــــــــــمت 
الــعضويــة تــسعة أفــراد مــن أربــع قــارات، ومــن خــلفية لــثالثــة أديــان كــبرى وهــي الــيهوديــة واملــسيحية واإلســالم 

باإلضافة إلى عدة أصول عرقية أخرى(1).
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وعـالوة عـلى أهـمية هـذه املـؤسـسة فـإنَّ تـأسـيس بـيت الـعدل األعـظم هـو داللـة عـلى بـروز وتـجسيد مـا يـسميه 
الــــبهائــــيون أصــــل وجــــوهــــر الــــديــــن وهــــو الــــوحــــدة واالتــــحاد. كــــما أنَّ ظــــهور هــــذه املــــؤســــسة اإللهية والــــتي لــــها 
صــالحــيات وســلطات غــير قــابــلة للتحــدي فــي جــميع شــئون الــجامــعة، يــعني بــأنَّ الــديــن الــبهائــي ظــلَّ متحــًدا 
ومــوحّـــــًدا خــالل أصــعب وأدق مــرحــلة فــي تــاريــخ أي ديــن، وهــو الــقرن األول مــن بــزوغــه والــذي عــادة مــا تنخــر 

فيه التفرقة والشقاق.

وكـما تـبنّي لـنا مـن أفـعال املـيرزا يـحيى واملـيرزا محـمد عـلي وإبـراهـيم خـير اهلل هـناك جـهود ومـحاوالت أخـرى 
بـذلـت مـن أجـل إيـجاد انـقسام وتـشعب فـي الـجامـعة الـبهائـية خـالل هـذه املـرحـلة الـحساسـة والحـرجـة. والـدلـيل 
عـلى فشـل جـميع هـذه املـحاوالت هـو الـقيادة الـناجـحة والـفذة لـحضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة 
ولـيّ أمـر اهلل وهـي شـهادة حّــــية وصـادقـة لـلتاريـخ. ومـع تـأسـيس هـيئة دائـمة لـها سـلطات وصـالحـيات يـتوجـه 
إلـيها كـافـة املـؤمـنني واملـؤسـسات اإلداريـة عـلى املسـتويـني املحـلي واملـركـزي، فـإنَّ وحـدة الـجامـعة تـبلورت فـي 

شكل مؤسسات تضم كافة األحباء.

إنَّ انـتخاب بـيت الـعدل األعـظم مهـد الـطريـق إلنـجاز مـهمتني رئـيسيتني أخـذهـما حـضرة شـوقـي أفـندي عـلى 
عاتقه وهما:

1 – إيجاد مؤسسات جديدة وهيئات إدارية طبًقا لحاجة الدين سريع التوسع.
2–  وضـــع خـــطـط تـــبليغيـة عـــاملـــية جـــديـــدة لـــلعمل املســـتمر لـــتحقيق رؤيـــة حـــضرة عـــبد الـــبهاء بهـــدف "الـــفتح 

الروحاني للكرة األرضية".

فـــي عـــام 1964م أي بـــعد عـــام عـــلى أول انـــتخاب لـــه، طـــرح بـــيت الـــعدل األعـــظم خـــطّة مـــدتـــها تـــسع ســـنوات 
انتهــت بــنجاح فــي عــام 1973 وصــادفــت الــذكــرى املــئويــة األولــى لــنزول الــكتاب األقــدس. وبــعد ذلــك طــرحــت 
أربـعة مـشاريـع عـاملـية أنجـزت أهـدافـها بـكل نـجاح بـفضل تـوجـيهات بـيت الـعدل األعـظم. ومـا خـطّة الـسنوات 

األربع التي ابتدأت عام 1996 إالَّ مشروًعا سينتهي مع نهاية القرن الحالي.
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الفصل الخامس - التعاليم الرئيسية

ثالثة مبادئ أساسية :

فـــي بـــحثنا ومـــناقشـــتنا لـــتعالـــيم الـــديـــن الـــبهائـــي ســـوف نـــتناول أوالً ثـــالثـــة مـــبادئ أســـاســـية وهـــي (1) وحـــدة 
األلوهية (2) وحدة الجنس البشري (3) وحدة أصل األديان.

 وحدة األلوهية :

الـبهائـية تـؤمـن بـإله واحـد، وهـذا يـعني بـأنَّ الـكون وجـميع املخـلوقـات ومـا فـيه مـن قـوى قـد خـلقها خـالـق مـتعال 
وهـو فـوق قـدرة اإلنـسان والـطبيعة. هـذا املـوجـود املـقدس املـنزه الـذي نـسميه اهلل سـبحانـه وتـعالـى لـه السـلطة 
املـطلقة عـلى مخـلوقـاتـه وهـو (الـقديـر) بـاإلضـافـة إلـى الـعلم واملـعرفـة الـكامـلة والـشامـلة وهـو (الـعليم). وقـد يـكون 
لـديـنا مـفاهـيم مـختلفة عـن اهلل وطـبيعته وقـد نـصّلي لـه بـلغات مـختلفة ونـدعـوه بـأسـماء مـتنوعـة مـثل اهلل، يـهوه، 

الرب أو براهما ولكننا في جميع األحوال نتحدث عن نفس الوجود املقدس املنيع. 

تعظيًما وتجليالً هلل سبحانه وتعالى يقول حضرة بهاء اهلل:

"ســبحانــك الــلهم يــا إلــهي أنــت الــذي لــم تــزل كــنت فــي عــلو الــقدرة والــقوة والــجالل وال تــزال 
تـكون فـي سـمو الـرفـعة والـعظمة واإلجـالل كـل الـعرفـاء مـتحير فـي آثـار صـنعك وكـل الـبلغاء 
عـاجـز مـن إدراك مـظاهـر قـدرتـك واقـتدارك كـل ذي عـرفـان اعـترف بـالعجـز عـن الـبلوغ إلـى ذروة 

عرفانك وكل ذي علم أقر بالتقصير عن عرفان كنه ذاتك(1)".

أشـار حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ اهلل عـزَّ وجـل أعـظم وأجـل مـن أْن يـدركـه أحـد أو يـتصوره الـعقل البشـري املحـدود 
أو يحدد بأي شكل من األشكال:

"شهـد اهلل لـنفسه بـوحـدانـية نـفسه ولـذاتـه بـفردانـية ذاتـه ونطق بـلسانـه فـي عـرش بـقائـه وعـلو 
ـه ال إلــه إال هــو لــم يــزل كــان مــوحــد ذاتــه بــذاتــه وواصــف نــفسه بــنفسه ومــنعت  كــبريــائــه بــأنّـَ
ه هــو املــقتدر الــعزيــز الجــميل وهــو الــقاهــر فــوق عــباده والــقائــم عــلى  كــينونــته بــكينونــته وأنّـَ
خـلقه وبـيده األمـر والخـلق يـحيي بـآيـاتـه ويـميت بقهـره ال يـسئل عـما يـفعل وإنَّه كـان عـلى كـل 
شـيء قـديـر وإنّـَه لـهو الـقاهـر الـغالـب الـذي فـي قـبضته مـلكوت كـل شـيء وفـي يـمينه جـبروت 
ـه كــان عــلى كــل شــيء مــحيط لــه الــنصر واالنــتصار ولــه الــقوة واالقــتدار ولــه الــعزة  األمــر وإنّـَ

واالجتبار وإنَّه هو العزيز املقتدر املختار(2)".
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 وحدة الجنس البشري:

يـــعتبر وحـــدة الـــجنس البشـــري املـــبدأ الـــبهائـــي الـــرئـــيسي الـــثانـــي، وهـــذا يـــعني بـــأنَّ كـــافـــة الـــجنس البشـــري 
يـــعتبرون مـــن أصـــل مـــميز واحـــد ومـــن وحـــدة عـــضويـــة مـــتكامـــلة. هـــذا الـــجنس البشـــري الـــواحـــد هـــو "أشـــرف 
املخــلوقــات" وأرقــى شــكل مــن أشــكال الــحياة وأســمى شــعور خــلقه اهلل ســبحانــه وتــعالــى ألنَّ بــني اإلنــسان 
هــذا هــو الــوحــيد مــن بــني املخــلوقــات الــذي يســتطيع أن يــدرك وجــود الــخالــق تــبارك وتــعالــى ويــتصل بــه روحــيًا 

وحول هذا املوضوع يقول حضرة بهاء اهلل :

"يـا أبـناء اإلنـسان هـل عـرفـتم لـم خـلقناكـم مـن تـراب واحـد لـئال يفتخـر أحـد عـلى أحـد وتـفكروا 
فــي كــل حــني فــي خــلق أنــفسكم إذا يــنبغي كــما خــلقناكــم مــن شــيء واحــد أن تــكونــوا كــنفس 
واحــدة بــحيث تــمشون عــلى رجــل واحــدة وتــأكــلون مــن فــم واحــد وتــسكنون فــي أرض واحــدة 
حـتى تظهـر مـن كـينونـاتـكم وأعـمالـكم وأفـعالـكم آيـات الـتوحـيد وجـواهـر التجـريـد هـذا نـصحي 

عليكم يا مأل األنوار فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر عز منيع". 

إنَّ وحــدة الــجنس البشــري تــعني أيــًضا بــأنَّ لجــميع البشــر مــواهــب وقــدرات إلهية مــعطاة.  إنَّ االخــتالفــات 
الـجسمانـية مـثل لـون اإلنـسان أو تـركـيبة شـعره هـي أمـور ثـانـويـة ولـيس لـها أيـة عـالقـة بـامـتياز أو أفـضلية أيـة 
مجــموعــة عــرقــية عــلى األخــرى. الــتعالــيم الــبهائــية تــرفــض جــميع الــنظريــات الــتي تــقول بــوجــود أفــضلية عــرقــية 

ألنَّه ثبت أنَّها نتيجة تصور خاطئ وجاهل(2).

يـؤمـن الـبهائـيون بـأنَّ الـجنس البشـري مـكّون أسـاسًــــــا مـن أصـل واحـد ولـكن الـتعصب والجهـل وحـب السـلطة 
والـغرور كـان السـبب فـي مـنع الـكثير مـن الـناس مـن مـعرفـة وقـبول وحـدانـية هـذا األصـل. إنَّ املـهمة الـرئـيسية 
الـتي أتـى بـها حـضرة بـهاء اهلل هـي تـغيير هـذا الـوضـع وإيـجاد وعـي وإحـساس عـاملـي بـمبدأ وحـدة الـجنس 
البشــري. وكــما يــعتقد الــبهائــيون بــأنَّ الــوحــدة الــعضويــة الــتي هــي اإلنــسان قــد مــرّت مــن خــالل عــمليات نــمو 
وتـــكامـــل مشـــتركـــة تـــحت الـــعنايـــة اإللهية. وكـــما أنَّ عـــضًوا مـــا يـــتدرج فـــي مـــراحـــل مـــختلفة ويـــتطور تـــدريـــجيًا 

للوصول إلى البلوغ، وكذلك الجنس البشري فإنَّه يتدرج في الوصول إلى مرحلة بلوغه.

إنَّ املظهـــر الـــرئـــيسي لـــلتعبير عـــن الـــتطور االجـــتماعـــي لـــإلنـــسان هـــو قـــدرتـــه عـــلى تـــنظيم مـــجتمعه واالرتـــقاء 
بــعناصــره مــن األفــراد إلــى مســتويــات عــليا مــن االتــحاد مــع مــزيــد مــن االخــتصاص ألفــراده وبــالــتالــي زيــادة 
االعـــتماد املـــتبادل فـــيما بـــينها والـــحاجـــة إلـــى الـــتعاون بـــني تـــلك الـــعناصـــر املـــتخصصة. إنَّ تـــشكيل الـــعائـــلة 
ـا املـرحـلة الـتالـية مـن عـملية الـنمو  والـقبيلة واملـديـنة والـشعب يـمثل مـراحـل مـؤشـرة عـلى الـتطور االجـتماعـي. أمّـَ
ـه يــمثل الــوصــول إلــى قــمة الــتطور  الجــماعــي وهــو وحــدة الــعالــم، أي تــنظيم املــجتمع فــي حــضارة عــاملــية فــإنّـَ

اإلنساني.

تحدث حضرة شوقي أفندي عن هذا املبدأ البهائي فتفضل قائالً:

"إنَّ مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري وهــو املــحور الــذي تــدور حــولــه جــميع تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل لــيس مجــرد 
إحـساس مـتدفـق أو تـعبير مـبهم أو أمـل زائـف… إنّـَه مـبدأ ال يـطبق عـلى األفـراد فحسـب بـل يـتعلق أسـاسًــــــا 
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بــطبيعة الــعالقــات الــرئــيسية الــتي يــجب أن تــربــط بــني الــدول واألمــم بــاعــتبارهــم أعــضاء فــي عــائــلة إنــسانــية 
ــه يـــتطلب تـــغييرًا عـــضويًـــا فـــي هـــيكل املـــجتمع الـــحاضـــر عـــلى نـــحو لـــم يشهـــد الـــعالـــم مـــثله مـــن  واحـــدة… وإنّـَ
ـه يــمثل قــمة الــتطور اإلنــسانــي  ـه يــدعــو إلــى إعــادة بــناء الــعالــم املــتحضر بــرمــته ونــزع ســالحــه… إنّـَ قــبل… إنّـَ
الـذي بـدأ بـدايـاتـه األولـى بـحياة الـعائـلة ثـمَّ تـطورحـينما حـقق اتـحاد الـقبيلة الـذي أدى إلـى تـأسـيس الـحكومـة 
املــدنــية ثــم تــوســع لــيؤســس حــكومــات وطــنية مســتقلة ذات ســيادة. إنَّ مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري كــما أعــلنه 
حــضرة بــهاء اهلل يــقوم عــلى تــأكــيد شــديــد بــأنَّ الــوصــول لهــذه املــرحــلة الــنهائــية مــن هــذا الــتطور الــعظيم لــيس 
ضـروريًـا فحسـب بـل حـتمي الـوقـوع وأنَّ مـيقات تـحقيقه أخـذ يـقتـرب بســرعـة وال يـمكن تـحققه بـغير قـوة إلهية 

املصدر(1).

وعــلى ذلــك فــإنَّ مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري يــقتضي لــيس فــقط وعــيًا لــدى األفــراد بهــذا األمــر بــل تــأســيس 
وحــدة الــشعوب ثــمَّ الــحكومــة الــعاملــية وأخــيرًا الــحضارة الــعاملــية. ونــتيجة لــذلــك لــيس كــافــيًا بــأْن يــعترف الــعالــم 
اإلنــسانــي بــوحــدتــه ثــمَّ يســتمر فــي حــياتــه فــي عــالــم مــفكك غــاص بــالــخالف واالنــحياز والــتعصب والــكراهــية. 
عــلينا أْن نــعرب عــن االتــحاد بــواســطة بــناء نــظام اجــتماعــي عــاملــي متحّـــــد مــبني عــلى املــبادئ الــروحــانــية. إنَّ 

تحقيق مثل هذا النظام يمثل الهدف اإللهي املقدر لرقي الحياة االجتماعية البشرية وتطورها:

"… إنَّ هـــدف الـــحياة لـــلفرد الـــبهائـــي هـــو تـــرويـــج مـــبدأ وحـــدة الـــجنس البشـــري. وإنَّ جـــميع بـــواعـــث حـــياتـــنا 
مـرتـبطة بـحياة جـميع الـكائـنات البشـريـة. فـما نـدعـو إلـيه لـيس خـالصًـــــــــا فـرديًـا بـل خـالص الـعالـم بـأكـمله… ومـا 
نــصبو إلــيه إنــما هــو حــضارة عــاملــية تــعتمد عــلى ســلوكــيات ورد فــعل األفــراد. مــن جــهـة هــو عــكس املــسيحيـة 

الذي بدأ باألفراد ومن خالله وصل إلى حياة املجتمع اإلنساني(2)".
وعـــلى ذلـــك فـــمن وجـــهة الـــنظر الـــبهائـــية فـــإنَّ الهـــدف الـــروحـــانـــي الـــرئـــيسي لـــلمجتمع هـــو خـــلق بـــيئة مـــساعـــدة 
وصـحية ومـتطورة لجـميع أعـضائـه. لـقد وضـع حـضرة بـهاء اهلل نـظامًــا مسهـبًا ومـفصالً لـتأسـيس وحـدة عـاملـية 
ســـنأتـــي عـــلى شـــرحـــه فـــي الـــفصول الـــقادمـــة. بـــصورة عـــامـــة مـــا اقـــترحـــه حـــضرتـــه هـــو إعـــادة تـــشكيل الـــبنية 
االجــتماعــية عــلى أســاس مــن املــشاركــة واملــشورة. هــذه الــبنية الجــديــدة ســتخدم الهــدف الــرئــيسي وهــو وضــع 
ــه هـــيكل  حـــد لـــلصراع والـــنزاع، مـــما يـــؤدي إلـــى تـــخفيف الـــفرقـــة واالنـــقسام فـــي املـــجتمع بـــني جـــميع فـــئاتـــه. إنّـَ
تـنظيمي جـديـد يـحتضن عـدًدا مـن مـنظمات دولـية فـعالـة فـي الـحكومـة الـعاملـية مـثل: مجـلس تشـريـعي عـاملـي 
يــضم مــمثلني مخــلصني ذوي صــالحــيات واســعة وأيــًضا مــحكمة دولــية لــها ســلطات نــهائــية فــي حــل قــضايــا 

الخالف والنزاع بني الشعوب وكذلك إيجاد قوة شرطة دولية.

أشـار حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ إيـجاد هـذه الـبنية االجـتماعـية الجـديـدة يـجب أن يـصاحـبها وعـي فـردي وجـماعـي 
بأهمية مبدأ وحدة الجنس البشري:

"يـا أهـل الـعالـم إنـكم أثـمار شجـرة واحـدة وأوراق غـصن واحـد اسـلكوا مـع بـعضكم بـكل مـحبة 
واتحاد ومودة واتفاق. قسًما بشمس الحقيقة إنَّ نور االتفاق يضيء وينور اآلفاق".

وفي فقرة أخرى قال حضرته أيًضا:
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"لـيس الفخـر ملـن يـحب الـوطـن بـل ملـن يـحب الـعالـم… فـي الـحقيقة إنَّ الـعالـم يـعتبر وطـنًا واحـًدا ومـن 
على األرض أهله(3)".

الـوحـدة واالتـحاد فـي املـفهوم الـبهائـي يـعني "الـوحـدة واالتـحاد فـي الـتنوع والـتعدد" وهـو مـفهوم يـختلف عـن 
ا عــن طــريــق اإلدراك  الــتطابــق والــتماثــل. إنَّ الــوصــول إلــى الــوحــدة ال يــأتــي عــن طــريــق إزالــة الــفروقــات وإنــمَّ
املـتزايـد واالحـترام لـلقيمة الـجوهـريـة لـلحضارات ولـثقافـة كـل فـرد. إنَّ الـتنوع واالخـتالف نـفسه لـيس سـببًا فـي 
الـــنزاع والـــصراع وإنـــما نـــظرتـــنا غـــير الـــناضـــجة نـــحوه وعـــدم تـــسامـــحنا وحـــميتنا هـــي الـــتي تســـبب الـــصراع 

دائًما. شرح لنا حضرة عبد البهاء هذه النظرة في الفقرة التالية:

"الحـظوا أزهـار الحـدائـق عـلى الـرغـم مـن اخـتالف أنـواعـها وتـفاوت ألـوانـها واخـتالف صـورهـا وأشـكالـها ولـكن 
ـها تــسقى مــن مــنبع واحــد وتــنتعش مــن هــبوب ريــح واحــد وتــترعــرع مــن حــرارة وضــياء شــمس واحــدة فــإنَّ  ألنّـَ
هــــذا الــــتنوع واالخــــتالف ســــبب الزديــــاد جــــالل وجــــمال أزهــــار الحــــدائــــق… أمّـــــا إذا كــــانــــت أزهــــار وريــــاحــــني 
الحـديـقة وأثـمارهـا وأوراقـها وأغـصانـها مـن نـوع ولـون واحـد ومـن تـركـيب وتـرتـيب واحـد فـال مـعنى وال حـالوة لـه، 
أمّـا إذا اخـتلفت لـونًـا وورقًـا وزهـرًا وثـمرًا، فـإنَّ فـي ذلـك زيـنة وروعـة للحـديـقة وتـكون فـي غـايـة الـلطافـة والجـمال 
واألنــاقــة. وكــذلــك األمــر بــالنســبة لــتفاوت وتــنوع أفــكار وأشــكال وآراء وطــبائــع وأخــالق الــعالــم اإلنــسانــي فــإنْ 
جــاءت فــي ظــل قــوة واحــدة ونــفوذ واحــد فــإنّـَـها ســتبدو فــي غــايــة الــعظمة والجــمال والــسمو والــكمال. والــيوم ال 
يســـتطيع أي شـــيء فـــي الـــوجـــود أن يجـــمع عـــقول وأفـــكار وقـــلوب وأرواح الـــعالـــم اإلنـــسانـــي تـــحت ظـــل شجـــرة 

واحـدة سوى القوة الكلية لكلمة اهلل املحيطة بحقائق األشياء(1)". 

 إنَّ تـأسـيس الـوحـدة الـعاملـية والـحضارة اإلنـسانـية يـمثالن ذروة وقـمة الـتطور اإلنـسانـي عـلى هـذا الـكوكـب. 
ولـــذا فـــإنَّ ذلـــك الـــعصر يـــعتبر "الـــعصر املـــوعـــود" للبشـــريـــة وهـــو عـــصر بـــلوغ الـــجنس البشـــري. وقـــد شـــرح لـــنا 

حضرة شوقي أفندي هذه الفكرة بالبيانات التالية:

"إنَّ الـــغايـــة الـــقصوى مـــن ظـــهور بـــهاء اهلل ورســـالـــته الـــسامـــية هـــي الـــوصـــول إلـــى هـــذا االتـــحاد الـــروحـــانـــي 
والــعضوي لجــميع الــشعوب. فــإذا كــنا مخــلصني فــي تــطبيق مــضامــينه، فــال بــد لهــذا االتــحاد أن يــؤدي إلــى 
بـروز ذلـك الـعصر املـوعـود لـكافـة أركـان الـجنس البشـري. يـجب أْن نـنظر إلـى ذلـك الـعصر… عـلى أنّـَه داللـة 
عــلى آخــر وأعــلى مــرحــلة مــن مــراحــل تــكامــل حــياة اإلنــسان املشــتركــة عــلى وجــه الــغبراء. إنَّ ظــهور املــجتمع 
الــعاملــي وبــروز اإلحــساس بــاملــواطــنة الــعاملــية وتــأســيس الــحضارة والــثقافــة الــعاملــية… يــجب أن تــعتبر طــبًقا 
ــها أقـــصى مـــا يـــمكن أن يـــصل إلـــيه تـــنظيم املـــجتمع البشـــري. ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ  لـــطبيعة الـــحياة األرضـــية، بـــأنّـَ
اإلنــسان كــفرد سيســتمر، ال بــل يــجب عــليه أن يســتمر فــي الــنمو والــتطور نــتيجة لهــذه املــنزلــة الــكمالــية الــتي 

وصل إليها البشر(1)". 

إنَّ املـراحـل املـختلفة مـن تـطور الـجنس البشـري شـبيهه تـمامًــا بـمراحـل حـياة الـفرد.  فـاملـرحـلة الـحالـية يـمكن 
وصفها بمرحلة املراهقة وهي التي تسبق مرحلة البلوغ فيقول حضرة شوقي أفندي:

"إنَّ فـترة الـطفولـة والـصبا الـطويـلة الـتي مـر بـها الـجنس البشـري قـد قـاربـت عـلى الـنهايـة، تـمر البشـريـة اآلن 
بفترة مليئة بالهرج واملرج دون استثناء وهي مرتبطة بأكثر املراحل انفعالية من مراحل تكامله وهي
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مــرحــلة املــراهــقة عــندمــا تــندفــع قــوى الشــباب بــكل حــماس وتــصل إلــى الــذروة. ومــن ثــمَّ يــجب أْن يــتحول هــذا 
االنـــدفـــاع والحـــماس إلـــى هـــدوء وطـــمأنـــينة وحـــكمة وبـــلوغ وهـــي صـــفات تـــميَّز مـــرحـــلة الـــرجـــولـــة، عـــندئـــذ تـــصل 
البشــــريــــة إلــــى ذلــــك املســــتوى مــــن الــــنضوج الــــذي تــــسمح فــــيه لــــنفسها بــــامــــتالك كــــل الــــقوى والــــقدرات الــــتي 

ستعتمد عليها في تطورها النهائي".

أّما بالنسبة لوصول البشرية إلى مرحلة البلوغ الكامل فقد قال حضرة شوقي أفندي:

"هــناك تــغييرات عــظيمة وســريــعة وال يــمكن وصــفها ســتصاحــب مــرحــلة الــبلوغ الــذاتــي وال مــناص عــنها فــي 
حـياة كـل فـرد… يـجب… أن يظهـر مـا يـشابـهها فـي عـملية تـكامـل مـنظومـة املـجتمع اإلنـسانـي. هـناك مـرحـلة 
مـشابـهة سـتصل إلـيها حـياة البشـريـة جـمعاء عـاجـالً أم آجـالً وسـيكون مـن مـالمـحها ظـهور نـظريـات مـدهـشة 
فـي الـعالقـات الـدولـية وسـتمنح البشـريـة قـوى الـعافـية والـرفـاهـية وهـي املـقومـات الـرئـيسية الـتي سـتوفـر خـالل 

عصور متتالية الدافع املطلوب لتحقيق ذلك املصير السامي". 

الشـك أنَّ كـل مـا نسـتطيع مـالحـظته مـن تـاريـخ البشـريـة هـو تـاريـخ طـفولـة اإلنـسانـية ثـمَّ مـرحـلة الـصبا ومـن ثـمَّ 
ـد حـضرة بـهاء اهلل بـأنّـَنا أحـيانًـا قـد نسـتهني بـالـقدرات الـحقيقية الـكامـنة بـالـجنس البشـري.  املـراهـقة. ولهـذا أكّـَ
ولــكن هــذه الــقدرات الــدفــينة بــاإلنــسان ســتبرز وتتجــلى عــندمــا تــصل البشــريــة إلــى مــرحــلة الــنضج والــبلوغ. 

يقول حضرة بهاء اهلل:

"قـد انتهـت الـظهورات إلـى هـذا الـظهور األعـظم كـذلـك يـنصحكم ربـكم الـعليم الـحكيم والحـمد 
هلل رب العاملني. إنَّ مقام ورتبة وشأن كل إنسان يجب أن يظهر في هذا اليوم املوعود(1)". 

وبـاخـتصار فـإنَّ املـبدأ الـبهائـي حـول وحـدة الـجنس البشـري يـعني أنَّ اإلنـسان يـمثل وحـدة عـضويـة أسـاسـية 
وقـد طـورت حـياتـه االجـتماعـية بـالـتدريـج إلـى مسـتويـات أعـلى مـن الـوحـدة مـثل الـعائـلة ثـم الـقبيلة ثـم املـديـنة ثـمَّ 
األمــــة. إنَّ املــــهمة الــــخاصــــة لــــحضرة بــــهاء اهلل هــــي إيــــجاد زخــــم ودفــــع لــــلمرحــــلة الــــتالــــية مــــن هــــذا الــــتكامــــل 
االجــتماعــي، وبــاألحــرى تــنظيم املــجتمع اإلنــسانــي بــاعــتباره حــضارة تــخص كــوكــب األرض. يــمكن الــوصــول 
لهـذا األمـر مـن خـالل تـطويـر بـنية اجـتماعـية جـديـدة تـعمل عـلى الـتخفيض والحـد مـن صـراع املـصالـح وخـلق 
مسـتوى جـديـد مـن الـضمير اإلنـسانـي يـؤمـن إيـمانًـا قـويًـا بـوحـدة الـجنس البشـري. وفـوق ذلـك كـله فـإنَّ وحـدة 

البشرية تعني وصول اإلنسانية إلى مرحلة البلوغ أو النضوج خالل مراحل حياتها املشتركة.  

يـمكن الـنظر إلـى الـجامـعة الـبهائـية بـمثابـة الـجنني والـنموذج املسـتقبلي لـلحضارة الـعاملـية.  إنّـَها تـمنـح الـفرد 
الـــفرصـــة الـــسانـــحة لـــتطبيق مـــبدأ الـــوحـــدة واالتـــحاد ثـــم تـــطويـــر هـــذا الـــشعور الجـــديـــد. ســـنتعرض إلـــى هـــذا 

املوضوع بشكل مسهب في الفصل القادم.

 وحدة األديان :

املـبدأ الـبهائـي الـرئـيسي الـثالـث هـو وحـدة الـديـن. إنَّ هـذا املـبدأ لـه عـالقـة وثـيقة بـمبدأ وحـدة الـجنس البشـري. 
جــاء فــي بــحثنا حــول مــفهوم الــوحــدة الــعضويــة لــلجنس البشــري بــأنَّ البشــريــة تــدور فــي عــملية نــمو جــماعــية 
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شــبيهة بــعملية الــنمو لــدى األفــراد. ومــثلما يــبدأ الــفرد حــياتــه مــن املهــد ويــصل إلــى ســن الــبلوغ خــالل مــراحــل 
مــتعاقــبة يــكون الــشيء نــفسه بــالنســبة لــلجنس البشــري حــيث يــبدأ حــياتــه االجــتماعــية الجــماعــية فــي مــرحــلة 
ابـــتدائـــية ومـــن ثـــمَّ وبـــالـــتدريـــج يـــصل إلـــى الـــبلوغ. فـــفي حـــالـــة الـــفرد يـــبدو واضـــًحا بـــأنَّ الـــتطور يـــكون نـــتيجة 
الـتعليم املسـتمد مـن الـوالـديـن ومـن املـعلمني ومـن املـجتمع بـصورة عـامـة. ولـكن مـا هـي الـقوة الـدافـعة ملـسيرة 

الجنس البشري في تطوره وتقدمه؟

الــجواب الــذي يــمكن أْن يــقدمــه الــديــن الــبهائــي هــو "الــديــن الــسماوي". فــي أحــد الــكتب الــرئــيسية الــتي جــاء 
بـها حـضرة بـهاء اهلل واملـسمى بـكتاب اإليـقان شـرَّع حـضرتـه بـأنَّ اهلل الـخالـق سـبحانـه وتـعالـى تـدخـل ويسـتمر 
فـي الـتدخـل فـي تـاريـخ البشـريـة وذلـك عـن طـريـق إرسـال الـرسـل أو املتحـدثـني بـاسـمه. هـؤالء املـرسـلون الـذيـن 
ســـماهـــم حـــضرة بـــهاء هلل "مـــظاهـــر أمـــر اهلل" هـــم املـــؤســـسون الـــرئـــيسيون لـــألديـــان الـــكبرى فـــي الـــعالـــم مـــثل 
ســـيدنـــا إبـــراهـــيم ومـــوســـى وبـــوذا واملـــسيح والـــرســـول محـــمد  وغـــيرهـــم. إنَّ الـــروح الـــتي أطـــلقها هـــؤالء األنـــبياء 
واملـرسـلون وأيـًضا ونـفوذ كـلمتهم وتـعالـيمهم والـنظام االجـتماعـي الـذي تـأسـس بـواسـطة أحـكامـهم وقـوانـينهم 
ونــــصائــــحهم هــــي الــــتي أدت بــــالــــجنس البشــــري إلــــى الــــرقــــي والــــتقدم فــــي مــــسيرة تــــطوره الجــــماعــــي. وبــــكل 

بساطة فإنَّ مظاهر أمر اهلل هم املعّلمون الكبار للبشرية.

وبالنسبة لألنظمة الدينية املختلفة التي ظهرت في تاريخ اإلنسانية يقول حضرة بهاء اهلل:

 "هـــذه األصـــول والـــقوانـــني وتـــلك األنـــظمة املـــحكمة املـــتينة قـــد ظهـــرت مـــن مـــطلع واحـــد وأشـــرقـــت عـــن مشـــرق 
واحد، أّما اختالفها فراجع إلى اقتضاء الوقت والزمان والقرون واألعصار(1)".

وعــلى ذلــك، فــإنَّ مــبدأ وحــدة الــديــن يــعني بــأنَّ مــؤســسي األديــان وهــم األنــبياء واملــرســلون الــعظام جــاءوا مــن 
جانب إله واحد وأنَّ األنظمة الدينية التي أقاموها ما هي إال جزء من خطّة سماوية تديرها القوة اإللهية.

وفـي الـواقـع هـناك ديـن واحـد، وهـو ديـن اهلل، وهـو يـنمو ويـتطور بـاسـتمرار وكـل نـظام ديـني يـعتبر مـرحـلة مـن 
مراحل ذلك التطور الكامل. والدين البهائي يمثل املرحلة املعاصرة من مراحل تطور دين اهلل. 

ولـلداللـة عـلى أنَّ تـعالـيم الـرسـل وأفـعالـهم مـوجـهة مـن قـبل اهلل الـعلي الـقديـر وال تـنبع مـن قـدرات بشـريـة عـاديـة، 
فـــقد اســـتعمل حـــضرة بـــهاء اهلل كـــلمة "وحـــي" لـــوصـــف الـــظواهـــر والـــحوادث الـــتي تحـــدث عـــند مـــجيء رســـول 
ـها  ســماوي جــديــد فــي كــل مــرة، خــاصــة وأنَّ كــتابــات الــرســول اإللهي تــمثل كــلمات الــحق املــعصومــة، وبــما أنّـَ
ـها تــعتبر جــزًءا هــامًـــا مــن مــظاهــر "الــوحــي". وقــد لــوحــظ بــأنَّ كــلمة  تــبقى مــدة طــويــلة بــعد وفــاة الــرســول فــإنّـَ

"وحي" تستخدم في بعض األحيان لإلشارة فقط إلى كتابات مظهر أمر اهلل وكلماته.

ويـنظر إلـى الـتاريـخ الـديـني عـلى أنّـَه عـملية مـن تـتابـع الـديـانـات الـسماويـة مـن عـند اهلل وأنَّ اصـطالح "تـعاقـب 
الـظهورات" يسـتخدم لـلتعبير عـن هـذه الـعملية. وعـلى ذلـك يـعتقد الـبهائـيون بـأنَّ تـتابـع األديـان وتـعاقـبها هـو 
الــقّوة الــدافــعة واملحــركــة لــتقدم البشــريــة وأنَّ حــضرة بــهاء اهلل هــو املظهــر اإللهي األحــدث فــي ســلسلة تــعاقــب 

ظهور األنبياء واملرسلني(1).
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ولـلتركـيز عـلى املـفهوم الـبهائـي عـن الـديـن بـشكل أوضـح، دعـونـا نـقارنـه بـاملـفاهـيم األخـرى املـطروحـة ملـضمون 
الــديــن. فــمن جــانــب، هــناك مــن يــرى بــأنَّ األنــظمة الــديــنية املــختلفة مــا هــي إالّ نــتاج كــفاح البشــريــة بــحثًا عــن 
ــما هـــم  الـــحقيقة. وفـــي ظـــل هـــذا املـــفهوم، ال يـــعتبر مـــؤســـسو األديـــان حـــامـــلني لـــرســـالـــة ســـماويـــة للبشـــريـــة وإنّـَ
أشـخاص مـن كـبار الـفالسـفة واملـفكريـن الـذيـن تـوسـعوا وتـطوروا فـي بـحثهم عـن الـحقيقة وتـوصـلوا إلـى هـذه 
املـرتـبة. هـذه الـنزعـة تسـتبعد فـكرة وحـدة أسـاس الـديـن، ألنَّ األنـظمة الـديـنية املـختلفة تـّعبر عـن وجـهات نـظر 
مـتفاوتـة واعـتقادات مـختلفة جـاءت أصـالً مـن اإلنـسان وهـو املـعرض للخـطأ، وهـي تـختلف عـن الـوحـي اإللهي 

الذي يمثّل الحقيقة والعصمة وهو نابع من مصدر واحد فقط.

ومـــن جـــانـــب آخـــر، هـــناك الـــكثير مـــن املتشـــدديـــن مـــن أتـــباع أديـــان مـــختلفة يـــقولـــون بـــأنَّ رســـولـــهم أو مـــؤســـس 
ديــنهم يــّمثل ديــن الــحق فــقط وأنَّ األنــبياء واملــؤسســني اآلخــريــن لــيسوا ســوى أنــبياء كــذبــة وعــلى غــير حــق أو 
عـلى األقـل هـم دون نـبيهم أو رسـولـهم مـرتـبة. مـثال عـلى ذلـك، هـناك الـكثير مـن الـيهود يـعتقدون بـأنَّ سـيدنـا 
مــوســى عــليه الســالم كــان حــًقا رســول اهلل ولــكن ســيدنــا املــسيح لــم يــكن كــذلــك. ونــفس الــشيء يــعتقده الــكثير 
مـــن املـــسيحيني بـــسيدنـــا املـــسيح عـــليه الســـالم ولـــكن ال يـــؤمـــنون بـــالـــرســـول محـــمد صـــلى اهلل عـــليه وســـلم وأنَّ 

املسيح يحتل مقاًما أعلى من مقام موسى عليه السالم.

إنَّ مــبدأ وحــدة األديــان مــن مــنظور الــديــن الــبهائــي يــختلف بــشكل أســاســي عــن املــفاهــيم الــتقليديــة املــذكــورة 
سـابـًقا. فـقد ذكـر حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ االخـتالفـات املـوجـودة فـي بـعض تـعالـيم األديـان الـعظيمة يـرجـع سـببها 
إلــى اخــتالف حــاجــات ومــتطلبات الــزمــن الــذي ظهــر فــيه الــديــن الجــديــد ولــيس إلــى وجــود نــقص فــي مــؤســس 
ذلــك الــديــن. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك أشــار حــضرتــه إلــى أنَّ كــثيرًا مــن الــناس يــدخــلون لــلديــن كــثيرًا مــن الــبدع 
ويــتالعــبون بــاأللــفاظ وينســبون إلــيه كــثيرًا مــن األفــكار الــدخــيلة، وفــوق ذلــك كــله يــؤمــن الــبهائــيون بــأنَّ جــميع 
األنــبياء واملــرســلني هــم فــي مــصاف واحــد وفــي مــرتــبة واحــدة. وقــد لــخص حــضرة شــوقــي أفــندي هــذه الــنظرة 

في الكلمات التالية:

"إّن املـبدأ الـهام واألسـاسـي الـذي شـرحـه لـنا حـضرة بـهاء اهلل ويؤمـن بـه أتـباعـه بـشكل جـازم 
هـــو أنَّ الـــحقيقة الـــديـــنية ليســـت مـــطلقة وإنـــّما نســـبية وأنَّ الـــرســـالـــة الـــسماويـــة هـــي عـــملية 
مسـتمرة وفـي تـقدم وأنَّ جـميع األديـان الـعظيمة فـي الـعالـم سـماويـة فـي األصـل وأنَّ مـبادئـها 
األســاســية مــتماثــلة ومــتطابــقة تــمامًــا وأنَّ أهــدافــها ومــقاصــدهــا مــتشابــهة كــما أنَّ تــعالــيمها 
تــعكس لــنا حــقيقة واحــدة وأنَّ وظــائــف هــذه األديــان مــكملة لــبعضها الــبعض وأنَّ اخــتالفــها 
الــوحــيد يــكمن فــي األحــكام والحــدود الــفرعــيِّة وأنَّ مــهامــهم هــي الــتكامــل الــروحــي لــلمجتمع 

اإلنساني خالل مراحل متعاقبة ومستمرة".

الظهور البهائي وآثاره الكتابية املقدسة:

إنَّ آثـار حـضرة بـهاء اهلل املـقدسـة إذا مـا جـمعت فـي مجـلدات سنجـدهـا تـفوق املـائـة مجـلد. كـتب أغـلبها فـي 
ظــروف صــعبة فــي الــسجن كــما ذكــر ســابــًقا. هــذا الــكم الــهائــل مــن الــكتابــات يــمثل فــي مجــموعــه الــنصوص 
ـا ألــواح حــضرة عــبد الــبهاء وتــفاســيره وكــذلــك رســائــل حــضرة شــوقــي أفــندي وتــفسيراتــه  الــبهائــية املــقدســة. أمّـَ
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فــهي تــمثل شــرحًـــــا وتــوضــيًحا لــلتعالــيم واملــبادئ الــبهائــية ولــها نــفس االعــتبار والســلطة مــا آلثــار حــضرة بــهاء 
اهلل.

ويمكن تقسيم آثار حضرة بهاء اهلل طبًقا ملواضيعها كالتالي:

1- الـنوع األول يـحتوي عـلى مـفاهـيم عـرفـانـية أسـاسـية مـذكـورة فـي كـتاب اإليـقان مـع شـرح لـنظريـة تـعاقـب 
الظهورات اإللهية واستمرارها.

2- هـناك نـوع آخـر مـن األلـواح يتحـدث عـن مـبادئ حـياة اإلنـسان وسـلوكـه وهـي مـذكـورة فـي نـصح ووصـايـا 
حـــضرتـــه حـــيث يتحـــدث إلـــى الـــناس بـــاعـــتباره مظهـــر أمـــر اهلل عـــلى األرض. فـــي هـــذه األلـــواح شـــرح طـــبيعة 
الــــحياة والــــغايــــة مــــنها ووصــــف مــــراحــــلها ودعــــا الــــناس إلــــى الــــعمل طــــبًقا لــــإلرادة اإللهية ومــــشيئته وبشــــرهــــم 

بالثواب وحذرهم من العقاب املحتوم املترتب على سلوكهم غير السوي.

3- الــنوع الــثالــث يــتضمن األحــكام والــقوانــني وهــي أشــبه مــا تــكون بــالــنصح واإلرشــاد ولــكنها واجــبة الــتنفيذ 
بالنسبة للبهائيني.

4- وإلـى جـانـب كـل ذلـك هـناك املـؤسـسات االجـتماعـية واإلداريـة الـتي وضـع أسـسها حـضرة بـهاء اهلل وحـّدد 
سلطاتها ووظائفها واختصاصاتها بكل دقة وعناية. 

ا نـظامًــا يـسمى "الـنظام اإلداري" لـحضرة بـهاء  فـالـنوعـان األخـيران وهـما األحـكام واملـؤسـسات، يـشكالن مـعًّ
اهلل. إنَّ هــدف هــذا الــنظام هــو الــحفاظ عــلى وحــدة الــجالــية الــبهائــية وأيــًضا تــعتبر وســيلة لــتأســيس الــوحــدة 

العاملية. الفصول القادمة من هذا الكتاب تتحدث عن النظام اإلداري بعمق أكبر.

األنـواع األخـرى مـن آثـار حـضرة بـهاء اهلل الـتي يـمكن تـمييزهـا هـي األدعـية واملـناجـاة واملـواضـيع الـعرفـانـية 
والـفلسفية والتحـليالت الـتاريـخية. ومـا اخـتالف املـواضـيع عـلى شـمولـها إالّ إشـارة إلـى اهـتمام حـضرة بـهاء 

اهلل بحاجات الفرد ومتطلبات املجتمع. 

إنَّ أغـــلب املـــبادئ األســـاســـية املـــذكـــورة فـــي هـــذه اآلثـــار يـــمكن اعـــتبارهـــا مـــبادئ مـــساعـــدة مـــن أجـــل تـــحقيق 
الهـدف الـبهائـي الـرئـيسي وهـو الـوصـول إلـى نـظام عـاملـي متحـد، وسـيؤدي تـطبيقها إلـى الحـد مـن الـصراع 
بـني املجـموعـات وبـني األفـراد وبـالـتالـي إيـجاد بـيئة اجـتماعـية مـناسـبة لـنمو تـلك الـوحـدة وتـطورهـا. وقـد لـخص 

حضرة شوقي أفندي أهم املبادئ البهائية بالبيان التالي وسنناقش ذلك بالتفصيل الحًقا:

"يـؤمـن الـديـن الـبهائـي بـوحـدة األلـوهـية ووحـدة األنـبياء واملـرسـلني ويـدعـو إلـى الـبحث عـن الـحقيقة ويـنبذ جـميع 
أنــواع الــتعصب والخــرافــات ويــنبهنا إلــى أنَّ الهــدف الــرئــيسي لــلديــن هــو تــرويــج الــوئــام والــتآلــف ويــجب أن 
ــه يـــدعـــو إلـــى تـــكافـــؤ الـــفرص  يـــكون الـــديـــن مـــطابـــًقا لـــلعلم ويـــكون أســـاسًـــــــا ملـــجتمع ســـلمي ومـــتطور ومـــنظم. إنّـَ
والــحقوق واملــزايــا لــكال الجنســني ويــؤيــد الــتعليم اإللــزامــي ويــضع حــًدا لــلفقر املــدقــع والــغنى الــفاحــش ويــعتبر 
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الـــعمل املنجـــز بـــروح الخـــدمـــة نـــوعًــــا مـــن أنـــواع الـــعبادة ويـــقترح تـــبني لـــغة عـــاملـــية مـــساعـــدة وإيـــجاد املـــنظمات 
الضرورية لتأسيس وحماية سالمعاملي دائم".

على ضوء هذه الفقرة سنقوم بشرح بعض هذه املبادئ بشكل أكثر تفصيالً:

استقاللية البحث عن الحقيقة:

إنَّ أحـد مـصادر الـصراع الـرئـيسية فـي الـعالـم الـيوم هـو أنَّ الـكثير مـن الـناس يـنقادون نـحو مـختلف الـتقالـيد 
والحــــركــــات واألفــــكار انــــقياًدا أعــــمى دون بــــحث وتــــمحيص. فــــاهلل جــــلَّ وعــــال وهــــب كــــل إنــــسان الــــعقل الســــليم 
والـــقدرة املـــناســـبة لـــلتمييز بـــني الـــحق والـــباطـــل. فـــإذا فشـــل اإلنـــسان فـــي اســـتعمال قـــدراتـــه الـــعقلية واخـــتار 
لــنفسه قــبول بــعض األفــكار واآلراء دون تــفحصها لــيس عــن قــناعــة بــها أو خــوفًــا مــن مــعتنقيها، يــكون عــندئــذ 

قد أهمل دوره الخلقي الرئيسي كإنسان يعيش على هذا الكوكب.

عـالوة عـلى ذلـك، عـندمـا يـتصرف اإلنـسان بهـذا الـشكل يـصبح عـادة متشـدًدا ومـتطرفًـا فـي أفـكاره وتـقالـيده 
ويـكون غـير مـتسامـح مـع مـن يـخالـفه فـي الـفكر والـرأي. ومـوقـف كهـذا يـمكنه أن يجـر صـاحـبه إلـى الـصراع. 
وقــد شهــد لــنا الــتاريــخ صــراعــات عــديــدة بــل ســفك دمــاء حــول اخــتالف رأي فــي األمــور الــديــنية الــبسيطة أو 

حتى في تغيير جزئي لتفسير بعض املسائل العقائدية.

 إنَّ الــبحث الــشخصي عــن الــحقيقة يــؤدي إلــى أنَّ الــفرد يــعرف الســبب فــي تــّمسكه بــفكرة أو عــقيدة مــعينة. 
يـعتقد الـبهائـيون بـأنّـَه طـاملـا أنَّ هـناك حـقيقة واحـدة فـإنَّ جـميع الـناس سـتكتشف بـالـتدريـج جـوانـبها واألوجـه 
املـــختلفة لـــها، وفـــي نـــهايـــة املـــطاف ســـيصلون إلـــى فـــهم مشـــترك واحـــد شـــريـــطة أْن يـــكونـــوا فـــعالً بـــاحـــثني عـــن 

الحقيقة بكل صدق وإخالص. وفي

هذا الصدد يقول حضرة عبد البهاء :

"الــــحقيقة واحــــدة وال تــــتعدد. ومــــا االخــــتالفــــات الــــظاهــــرة بــــني الــــشعوب والــــقبائــــل إالَّ بســــبب جــــنوحــــهم نــــحو 
الـــتعصب فـــإذا مـــا بـــحث الـــناس عـــن الـــحقيقة بتجـــرد فسيجـــدون أنـــفسهم فـــي اتـــحاد تـــام(1)". (مـــترجـــم عـــن 

اإلنجليزية)

ويقول أيًضا:

"إنَّ الـــحقيقة الـــتي تـــجعلنا نـــتخيل أنـــفسنا عـــلى حـــق واآلخـــريـــن عـــلى بـــاطـــل مـــا هـــي إالَّ أعـــظم الـــعقبات فـــي 
طـريـق الـوحـدة، والـوحـدة ضـروريـة إْن أردنـا الـوصـول إلـى الـحقيقة ذلـك ألنَّ الـحقيقة واحـدة(2)". (مـترجـم عـن 

اإلنجليزية)
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ترك التعصب واألوهام:

أعـطى حـضرة بـهاء اهلل اهـتمامًــا خـاصًّـــــــــا بـمشكلة الـتعصب. فـالـتعصب يـعني تـمسك عـاطـفي قـوي بـفكرة أو 
رأي مـعني بـغض الـنظر عـن مـطابـقته لـلعقل واملـنطق. إنَّ الـتعصب بـشكله املـعروف يـبرز لـلوجـود عـندمـا يـنتمي 
فـرد إلـى جـماعـة يـعتقد بـأنّـَها مـميزة عـن غـيرهـا. فـيأخـذ هـذا الـفرد بـالـتالـي مـوقـفًا سـلبيًّا تـجاه الـذيـن يـخالـفونـه 
فـي الـرأي دون االعـتبار ملـا هـم عـليه مـن قـدرات فـرديـة. فـالـتعصبات قـد تـكون عـرقـية واقـتصاديـة واجـتماعـية 
ــا  ـه يــولــد الــفرقــة بــني مجــموعــات الــناس. أمّـَ ولــغويــة أو مــا إلــى ذلــك. فجــميعها يــؤدي إلــى الــصراع والــنزاع ألنّـَ
الــكراهــية الــتي نــشأت نــتيجة ذلــك، فــغالــبًا مــا أدت إلــى اضــطراب اجــتماعــي وحــرب بــل إلــى عــمليات إبــادة 
جــــماعــــية. لــــقد أمــــر حــــضرة بــــهاء اهلل أتــــباعــــه بــــبذل أقــــصى الجهــــد للتخــــلص مــــن جــــميع أنــــواع الــــتعصبات 

والخرافات الراجعة إلى الطبيعة البشرية التي تؤدي إلى الحقد والكراهية.

وضـمن آثـاره الـكتابـية الـتي تـتعلق بـاألخـالق، أنـزل حـضرة بـهاء اهلل فـي: "الـكلمات املـكنونـة" مـا يـدعـونـا إلـى 
التأمل في رشح منها:

"يـا أبـناء اإلنـسان هـل عـرفـتم لـم خـلقناكـم مـن تـراب واحـد لـئال يفتخـر أحـٌد عـلى أحـد وتـفكروا 
فــي كــل حــني فــي خــلق أنــفسكم إذا يــنبغي كــما خــلقناكــم مــن شــيء واحــد أن تــكونــوا كــنفس 
واحــدة بــحيث تــمشون عــلى رجــل واحــدة وتــأكــلون مــن فــمٍ واحــد وتــسكنون فــي أرٍض واحــدة 
وحــتى تظهــر مــن كــينونــاتــكم وأعــمالــكم وأقــوالــكم آيــات الــتوحــيد وجــواهــر التجــريــد هــذا 

نصحي عليكم يا مأل األنوار فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر عزٍّ منيع".

اتفاق الدين والعلم:

مـن أحـد األسـباب الـرئـيسية لـلنزاع والـصراع فـي الـعالـم الـيوم هـو الـفكرة الـعامـة بـأنَّ هـناك تـعارضًـــــــــا أسـاسـيًّا 
بـني الـعلم والـديـن، وأنَّ الـحقيقة الـعلمية تـناقـض الـديـن فـي بـعض جـوانـبه، وأنَّ عـلى اإلنـسان أن يـختار بـني 

تّمسكه بالدين وإيمانه باهلل أو أنَّ عاملًا خاضًعا للعقل واملنطق.

فـالـتعالـيم الـبهائـية تـؤكـد عـلى االتـحاد الـجوهـري بـني الـعلم والـديـن. وقـد أشـار حـضرة   عـبد الـبهاء إلـى هـذا 
املــوضــوع ضــمنيًّا فــي بــيانــه الــسابــق بــأنَّ الــحقيقة واحــدة وغــير قــابــلة للتجــزؤ، فــال يــمكن ألمــر مــا أن يــكون 
خــطأ مــن الــناحــية الــعلمية وصــحيًحا مــن الــناحــية الــديــنية. كــما شــرح حــضرتــه هــذا املــوضــوع بــشكل مسهــب 

في الفقرة التالية:

"إذا كـانـت اآلراء واملـعتقدات الـديـنية مـغايـرة لـلمفاهـيم واملـقايـيس الـعلمية فـإنَّ ذلـك يـعتبر ضـربًـا مـن األوهـام 
والـخيال، ذلـك ألنَّ عـكس املـعرفـة هـو الجهـل ومـولـود الجهـل خـرافـات وأوهـام والبـد مـن وجـود الـتوافـق واالتـفاق 
الـــتام بـــني الـــحقيقة الـــديـــنية والـــعلم. ومـــن املســـتحيل اإليـــمان بـــمسألـــة تـــخالـــف الـــعقل واملـــنطق ألنَّ فـــيها يـــكون 

التأرجح والتردد(1)". (مترجم عن اإلنجليزية)

�٦٧



أكـدَّ حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ الـطاقـات الـفكريـة والـعقليـة لـإلنـسان هـي مـواهـب مـن اهلل الـعلي الـقديـر، والـعلم هـو 
نـــتاج االســـتخدام املـــنظم لـــلقوى الـــعقلية. وعـــليه فـــإنَّ الـــحقائـــق الـــعلمية هـــي حـــقائـــق مـــكتشفة بـــينما الـــحقائـــق 
الـديـنية هـي حـقائـق مـنزلـة وهـي الـتي أرانـا اهلل إيـاهـا دون أْن نـكتشفها بـأنـفسنا. ويـؤمـن الـبهائـيون بـأنَّ اهلل 
الـواحـد األحـد هـو الـذي أنـزل الـحقائـق الـديـنية وهـو الـذي أوجـد الـفكر والـعقل مـن أجـل االكـتشافـات الـعلمية. 

وعليه ال تناقض بينها ألنَّ موجدها جميعها واحد.

ـــا الـــتناقـــض الـــظاهـــري بـــني الـــعلم واملـــعتقدات الـــديـــنية الـــتقليديـــة فـــهو مـــن صـــنع اإلنـــسان املـــعرض للخـــطأ  أمّـَ
والــغطرســة. وعــلى مــر الــقرون تخــلل مــختلف األنــظمة الــديــنية تحــريــف وتــغيير بــالــتدريــج مــما عــكر صــفاء تــلك 
الـتعالـيم واملـبادئ األسـاسـية الـتي أتـى بـها مـؤسـسو األديـان. ومـع مـرور الـزمـن أصـبح مـن الـصعب الـتمييز 
بــني مــا هــو محــرّف ومــا هــو أصــيل، وعــلى نــفس املــنوال نــرى أنَّ الــنتائــج املســتقاة مــن بــعض مــدارس الــعلم 
واملــعرفــة غــير الــرصــينة أصــبحت أكــثر جــاذبــية وشــعبية مــن الــنتائــج الــحاصــلة مــن األبــحاث الــعلمية الــدقــيقة 
واملـــعتبرة مـــما أدى ذلـــك إلـــى تـــشويـــش الـــحقيقة. وقـــد أكـــد حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــأنَّ الـــديـــن والـــعلم فـــي الـــواقـــع 

مكّمالن لبعضهما البعض. وفي سياق هذا املوضوع قال حضرته:

"الـــديـــن والـــعلم جـــناحـــان يـــطير بـــهما اإلنـــسان إلـــى الـــعلي وبـــهما تـــترقـــى الـــروح اإلنـــسانـــي. فـــمن املســـتحيل 
الـــطيران بـــجناح واحـــد، فـــإذا مـــا طـــار اإلنـــسان بـــجناح الـــديـــن وحـــده فســـرعـــان مـــا يـــقع فـــي مســـتنقع الـــوهـــم 
والخـــرافـــة، وإذا مـــا طـــار بـــجناح الـــعلم وحـــده فـــسيقع فـــي وهـــدة املـــاديـــة الـــتي تـــحول دون تـــقدمـــه. إنَّ جـــميع 
األديــان فــي وقــتنا الــحاضــر قــد وقــعت ضــحية الــتقالــيد واألوهــام بــعيًدا عــن حــقيقة الــتعالــيم الــتي جــاءت بــها 

وعن ثمار االكتشافات العلمية لهذا العصر".(مترجم عن اإلنجليزية)

وفـــي فـــقرة أخـــرى مـــن خـــطب حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي أوربـــا وأمـــريـــكا أكـــد حـــضرتـــه بـــأنَّ نـــتيجة تـــوافـــق الـــعلم 
والدين هي تقوية وتعزيز الدين وليس ضعفه مثلما يتخوفه املدافعون عن الدين:

"لهــذا يــجب عــلى الــديــن والــعلم أن يــتطابــقا. إنَّ جــميع هــذه الــتقالــيد الــتي لــدى األمــم نــظرًا 
لـكونـها مـغايـرة لـلعلم والـعقل فـإنّـَها سـبب لـلخالف والـوهـم لهـذا يـجب أْن نتحـرى حـقيقة كـل 
مـوضـوع وإن تحقق ذلـك فـإنَّ جـميع األديـان تـصبح ديـنًا واحـًدا ألنَّ أسـاسـها حـقيقة واحـدة، 

والحقيقة الواحدة ال تتجزأ(2)". (مترجم عن اإلنجليزية)

تساوي حقوق الرجال والنساء:

بــــينما تــــذهــــب الــــعديــــد مــــن الــــتقالــــيد واألعــــراف الــــديــــنية والــــفلسفية إلــــى االعــــتقاد بــــأنَّ املــــرأة يــــجب أْن تــــكون 
خــاضــعة لــلرجــل فــي نــواح مــعينة مــن الــحياة االجــتماعــية وحــتى أنَّ املــرأة فــي درجــة أدنــى مــن الــرجــل، فــإنَّ 
الــديــن الــبهائــي يــدعــو إلــى تــساوي حــقوق املــرأة بــالــرجــل. فــقد أكــدَّ حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء بــأنَّ 
املـــرأة لـــديـــها الـــقدرات الـــعقلية املـــساويـــة لـــلرجـــل وفـــي املســـتقبل تســـتطيع املـــرأة إظـــهار طـــاقـــاتـــها لـــكي تـــحقق 
انـــتصارات فـــي املـــجاالت الـــذهـــنية والـــعلمية فـــي جـــميع أوجـــه الـــشئون اإلنـــسانـــية. إنَّ الســـبب الـــوحـــيد الـــذي 
عــرقــل املــرأة مــن أجــل الــوصــول إلــى هــذا الهــدف هــو حــرمــانــها مــن الــفرص الــتعليمية واالجــتماعــية الــالزمــة. 
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بـاإلضـافـة إلـى ذلـك فـإنَّ الـرجـال نـظرًا لـقوتـهم الـجسمية فـقد سـيطروا عـلى املـرأة خـالل عـقود مـن الـزمـن وبـذلـك 
منعوا املرأة من تطوير قواها الحقيقية. وفي هذا الصدد يقول حضرة عبد البهاء:

"كـــان الـــعالـــم فـــي الـــعهود الـــسالـــفة أســـير ســـطوة الـــرجـــال تـــحكمه قـــسوتـــهم وتســـّلطهم عـــلى الـــنساء بـــصالبـــة 
ـا الـيوم فـقد اضـطربـت تـلك املـوازيـن وتـغيرت واتـجه الـعنف جـهة  أجـسامـهم وقـوة عـقولـهم وسـيطرة شـدتـهم. أمّـَ
االضـمحالل، ألنَّ الـذكـاء واملـهارة الـفطريـة والـصفات الـروحـانـية مـن املـحبة والخـدمـة الـتي تتجـلى فـي الـنساء 
تجـــليًا عـــظيًما صـــارت تـــزداد ســـموا يـــومًـــا فـــيومًـــا. ولهـــذا فـــي هـــذا الـــقرن الـــبديـــع جـــعل شـــئون الـــرجـــال تـــمتزج 
امـتزاجًــــا كـامـالً بـفضائـل الـنساء وكـماالتـهن. وإذا أردنـا الـتعبير تـعبيرًا صـحيًحا قـلنا أنَّ هـذا الـقرن سـيكون 
قــرنًــا يــتعادل فــيه هــذان الــعنصران: الــرجــل واملــرأة تــعادالً أكــثر، ويــحصل بــينهما تــوافــق أشــد". (مــترجــم عــن 

اإلنجليزية)

ووجــــه هــــام مــــن وجــــوه الــــوحــــدة الــــعاملــــية ســــيكون الــــحصول عــــلى مــــزيــــد مــــن الــــتوازن بــــني الــــرجــــل واملــــرأة فــــي 
تــأثــيرهــما عــلى املــجتمع. وفــي الــواقــع، فــأنَّ زيــادة تــأثــير املــرأة فــي املــجتمع ســيؤدي إلــى الحــد مــن الحــروب 

وإقامة السالم الدائم. يقول حضرة عبد البهاء:

"مـرَّت البشـريـة فـي الـعصور الـسالـفة بـمراحـل مـن الـنقص والـفتور ألنّـَها لـم تـكن كـامـلة.  فـالحـروب وآثـارهـا قـد 
أصــابــت الــعالــم بــآفــاتــها. إنَّ تــعليم املــرأة ســوف يــكون خــطوة جــيدة نــحو إنــهاء الحــروب والــقضاء عــليها ذلــك 
ألنَّ املــرأة ســتستخدم كــامــل تــأثــيرهــا ضــد الحــرب… وفــي الــحقيقة فــإنَّ املــرأة ســتكون عــنصرًا رئــيسيًا فــي 
تــــأســــيس الســــالم الــــعاملــــي واملــــحكمة الــــدولــــية. وبــــالــــتأكــــيد ســــتعمل املــــرأة عــــلى إنــــهاء الحــــروب بــــني الــــجنس 

البشري(1)". (مترجم عن اإلنجليزية)

التعليم العمومي:

أوجـــد حـــضرة بـــهاء اهلل خـــطوات عـــملية لـــتحقيق دعـــوتـــه فـــي مـــساواة حـــقوق املـــرأة بـــالـــرجـــل ودعـــا الـــناس إلـــى 
ضــرورة تــعليم األطــفال وتــربــيتهم. وإذا كــانــت املــشاكــل الــعائــلية أو املــالــية تــعيق ذلــك، إْن لــم تســتطع الــجالــية 
تـــلبية هـــذه الـــحاجـــة فـــإنَّ أولـــويـــة الـــتعليم يـــجب أْن تـــعطى لـــإلنـــاث دون تـــردد. هـــذا الـــعمل يـــؤدي إلـــى تـــحقيق 

هدفني:

األول: في مساعدة النساء على التغلب على نقصهن من عدم املساواة في املاضي.

الـثانـي: طـاملـا أنَّ األمـهات هـن املـربـيات األوائـل فـي املـجتمع، فـإنَّ الـجيل الـقادم سـيحصل عـلى أكـبر فـائـدة 
ممكنة من التعليم املقدم له من األسرة أو من الجالية.

العدالة االقتصادية – الحد من الغنى الفاحش والفقر املدقع:
 

إنَّ مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري الــذي تــصوره حــضرة بــهاء اهلل هــو مــبدأ قــائــم عــلى الــعدالــة.  ومــن األمــثلة 
املـلفتة لـلنظر لـحالـة الـالعـدالـة فـي الـعالـم الـيوم هـو عـدم الـتوازن فـي الـشئون االقـتصاديـة وفـي األمـور املـاديـة. 
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هـــناك نســـبة قـــليلة مـــن الـــناس يـــملكون ثـــروات طـــائـــلة وهـــذه األقـــلية تـــتحكم فـــي الـــوســـائـــل الـــرئـــيسية لـــإلنـــتاج 
والـتوزيـع بـينما نـالحـظ إنَّ غـالـبية سـكان الـعالـم يـعيشون فـي فـقر مـدقـع وبـؤس شـديـد. حـالـة الـالتـوازن هـذه 
مـوجـودة بـني الـناس وبـني الـشعوب حـيث إنَّ هـناك بـعض الـشعوب الـصناعـية تـملك ثـروات طـائـلة بـينما بـعض 
الـشعوب األخـرى مـازالـت فـقيـرة وغـير مـتقدمـة. وفـوق ذلـك فـإنَّ الـهوة بـني الـغني والـفقير آخـذة فـي االتـساع 
فــي كــل ســنة مــما يــدل عــلى أنَّ األنــظمة االقــتصاديــة الــحالــية غــير قــادرة عــلى إيــجاد عــدالــة مــتزنــة. لــقد أكــد 
حــضرة بــهاء اهلل عــلى أنَّ الــالعــدالــة االقــتصاديــة مــرض أخــالقــي وغــير مــقبول لــدى اهلل عــز وجــل. ومــما ذكــره 

حضرة عبد البهاء:

"عــندمــا نــرى بــأنَّ الــفقر قــد تــّحول إلــى حــالــة مــن الحــرمــان فــأنَّ ذلــك داللــة عــلى أنَّ هــناك نــوع مــن االســتبداد 
والطغيان(1)". (مترجم عن اإلنجليزية)

كــما قــال حــضرة بــهاء اهلل فــي الــكلمات املــكنونــة: "يـا ابـن اإلنـسان أنفق مـالـي عـلى فـقرائـي لتنفق 
فـي الـسماء مـن كـنوز عـز ال تـفنى وخـزائـن مجـد ال تـبلى ولـكن وعـمري إنـفاق الـروح أجـمل لـو 

تشاهد بعيني".

وفي سورة البيان قال حضرته أيًضا:

"ال تحـرمـوا الـفقراء عـما أتـاكـم اهلل مـن فـضله وإنّـَه يجـزي املـنفقني ضـعف مـا أنـفقوا إنّـَه مـا مـن 
ـه لــهو املــعطي الــباذل  إلــه إال هــو لــه الخــلق واألمــر يــعطي مــن يــشاء ويــمنع عــمن يــشاء وإنّـَ

العزيز الكريم".

مـن األسـباب الـرئـيسية املـؤديـة إلـى فـقدان الـعدالـة االقـتصاديـة الشـك إنّـَها املـنافـسة الشـديـدة وغـير الشـريـفة. 
وبــالــرغــم مــن أنَّ املــنافــسة املحــدودة كــانــت دون شــك وســيلة تــشجيعية لــدفــع اإلنــتاج خــالل فــترة مــن الــتاريــخ 
عـندمـا كـانـت وسـائـل وطـرق اإلنـتاج أقـل تـطورًا ونـمًوا، ولـكن الـيوم يـجب أْن يحـل محـلها الـتعاون والـتآزر. إنَّ 
املــوارد البشــريــة واملــاديــة املــتوفــرة لــديــنا يــجب أن تــوظــف ملــصلحة الجــميع وعــلى املــدى الــبعيد ولــيس ملــصلحة 
طـــــبقة محـــــدودة مـــــن الـــــناس ولـــــفترة قـــــصيرة.  وال يـــــمكن تـــــحقيق هـــــذا الهـــــدف دون الـــــتعاون الـــــبناء بـــــدل مـــــن 

املنافسة واملضاربة واعتباره أساًسا للنشاط االقتصادي املنظم.

ــه حـــتى املـــشاريـــع  يـــجب أْن يـــسود الـــتعاون بـــني جـــميع طـــبقات الـــجامـــعة. وقـــد شـــرح حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــأنّـَ
الـفرديـة يـجب أن تـعكس تـلك املـشاركـة بـني الـعامـل وصـاحـب الـعمل بـأن يـأخـذ الـعامـل بـاإلضـافـة إلـى راتـبه، 
نســـبة مـــعينة مـــن األربـــاح. وبهـــذه الـــطريـــقة نـــالحـــظ أنَّ الـــعمال وأصـــحاب الـــعمل يـــعملون مـــًعا فـــي مشـــروع 
تـعاونـي مشـترك، وال تـضارب فـي مـصالـحهم املشـتركـة. إنَّ الـنظام الـحالـي الـذي يسـتحوذ فـيه صـاحـب الـعمل 
عـــلى جـــميع األربـــاح يـــؤدي إلـــى حـــدوث نـــزاع وصـــدام بـــينه وبـــني الـــعمال مســـببًا اخـــتالالً اقـــتصاديًـــا وظـــلًما 

واستغالالً في أغلب األحيان. وبالنسبة للمنافسة، وسعيًا وراء السلطة والقوة يقول حضرة بهاء اهلل:
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"عـندمـا يـبحث الـناس عـن الـتعالـي واالمـتياز يخـرب الـعالـم بـل يـقفر… ومـما الشـك فـيه فـإنَّ اإلنـسان مخـلوق 
ــا إذا رأى نــفسه أعــلم وأرجــح وأفــضل وأتــقى وأرفــع مــن اآلخــريــن فهــذا هــو  نــبيل وفــيه نــشاهــد آيــة الــحق. أمّـَ

الخطأ الكبير(1)".

ويـــبنّي لـــنا حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــأنَّ الـــتعاون يـــمنح املـــجتمع حـــياة مـــثلما يـــعيش الـــكائـــن الـــحي بـــتعاون أجـــزاء 
جسمه املختلفة املكونة له. حيث تفضل حضرته:

"فــــي عــــالــــم الــــوجــــود جــــميع الــــكائــــنات لــــها عــــالقــــة مــــع بــــعضها الــــبعض ومــــن هــــذه الــــعالقــــة يــــحصل الــــتعاون 
والــتعاضــد، وهــذا الــتعاون والــتعاضــد هــو ســبب الــبقاء والــحياة، وأن اســتبعد الــتعاون والــتعاضــد ولــو لــدقــيقة 

واحدة مـن حقائق األشيـاء تنحـل جميع الكائنات وتصبح هباء منثورًا(2)". 

وفـــي إطـــار نـــظام اقـــتصادي قـــائـــم عـــلى الـــتعاون فـــإنَّ الـــتعالـــيم الـــبهائـــية تـــقبل املـــلكية الـــفرديـــة والـــحاجـــة إلـــى 
مــبادرة اقــتصاديــة فــرديــة. أضــف إلــى ذلــك فــإنَّ املــبادئ الــبهائــية حــول االقــتصاد ال تــشير إلــى ضــرورة أنْ 
يـــكون لجـــميع األفـــراد دخـــل مـــتساٍو. فـــهناك تـــبايـــن فـــي طـــبيعة االحـــتياجـــات ثـــمَّ الـــقدرات بـــني إنـــسان وآخـــر، 
وهـــناك بـــعض أنـــواع مـــن الخـــدمـــة لـــلمجتمع مـــثل الـــتعليم يـــحصل أفـــراده عـــلى مـــكافـــأة وتـــعويـــض أكـــبر مـــن 

الخدمات األخرى.

 وعــلى أي حــال يــجب تــنظيم جــميع تــلك املســتويــات فــي الــدخــل ضــمن حــدود محــددة. فــمن جــانــب يــجب أنْ 
يـــــكون هـــــناك حـــــد أدنـــــى لـــــلدخـــــل يـــــفي بـــــمتطلبات اإلنـــــسان ورفـــــاهـــــيته. وإْن لـــــم يســـــتطع دخـــــل الـــــفرد تـــــلبية 
احـتياجـاتـه الـضروريـة ألي سـبب كـان (مـثل العجـز أو غـيره) فـيجب عـلى هـذا الـفرد أْن يـحصل عـلى تـعويـض 
مــن املــال الــعام. ومــن جــانــب آخــر يــجب أْن يــكون هــناك حــد أقــصى لــلدخــل أيــًضا. فــمن خــالل إيــجاد نــظام 
ضـرائـبي مـتطور ووسـائـل أخـرى يـمكن الحـد مـن تـراكـم ثـروة ضخـمة لـلفرد خـارج حـدود مـعينة. وطـبًقا لـبيان 
صـريـح مـن قـبل حـضرة عـبد الـبهاء ال مـكان "ملـليونـير" فـي مـجتمع قـائـم عـلى املـبادئ الـبهائـية ألنّـَه يـصبح مـن 

املستحيل جمع ثروة طائلة ال ضرورة لها.

ــــا بــــخصوص الــــتبايــــن فــــي الــــرواتــــب فــــسوف يســــتمر لــــيّمكن املــــجتمع مــــن دعــــم جــــهود فــــئات مــــثل األطــــباء  أمّـَ
واملـزارعـني وتـشجيعهم عـلى أداء وظـائـفهم الـهامـة ملـجتمعهم. إال أنَّ هـذه الـفروقـات يـجب أْن يـكون لـها حـدود 
وضــوابــط مــعينة لــلتأكــد مــن عــدم حــرمــان طــبقة مــعينة مــن الحــد األدنــى لــلراتــب وأيــًضا عــدم الــسماح لــبعض 
الــفئات امــتالك ثــروات ضخــمة. وعــلى ذلــك فــإنَّ املــبادئ الــبهائــية الــخاصــة بــاالقــتصاد تــحتوي عــلى عــناصــر 
مـشابـهة لـألنـظمة الـحالـية ولـكنها تـتضمن رؤيـة نـحو إيـجاد نـظام اقـتصادي جـديـد وفـريـد مـن نـوعـه قـائـم عـلى 

توزيع عادل للسلع والخدمات، وال نظير له في رؤيته العاملية(1). 

األساس الروحي للمجتمع :

فــي بــحثنا لــلقضية االقــتصاديــة واالجــتماعــية تجــدر اإلشــارة بــأنَّ حــضرة بــهاء اهلل وحــضـرة عــبد الــبهاء قــد 
أّكـــدا بــأنَّ إعــادة تــنظيم األنشــطة االقــتصاديــة مــن أجــل الحــد مــن تــضارب املــصالــح مــا هــو إالَّ جــزء مــن حــل 
املــشكلة. إنَّ أصــل مــشكلة الــالعــدالــة االقــتصاديــة هــو األطــماع البشــريــة. وعــليه، يــتحتم عــلينا أســاسًــــــا تــغيير 
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املـفاهـيم واملـواقـف. فـإذا مـا بـقى اإلنـسان عـلى أطـماعـه وأنـانـيته وغـير نـاضـج غـارقًـا فـي املـاديـات مـفتقرًا إلـى 
الـــروحـــانـــيات فـــإنَّ أفـــضل األنـــظمة االقـــتصاديـــة وأكـــملها ســـوف ال يـــعمل بـــكفاءة. إنَّ الحـــل األمـــثل واملـــرضـــي 
لـألزمـة االقـتصاديـة الـعاملـية الـحالـية يـكمن فـي إيـجاد تـغيير جـذري فـي عـقول الـناس وقـلوبـهم، وهـو ال يـأتـي 

إالّ عن طريق الدين وفي هذا الصدد يقول حضرة عبد البهاء:

"إنَّ األســس الــتي تــقوم عــليها األحــوال االقــتصاديــة بــرّمــتها إلهية فــي طــبيعتها، ولــها ارتــباط بــعوالــم الــقلب 
والروح". (مترجم عن اإلنجليزية)

هـذا املـبدأ يـبدو أنّـَه جـيد وصـالـح لـيس لـالقـتصاد فحسـب بـل لجـميع األنشـطة واملـشاكـل اإلنـسانـية. فـالـتعالـيم 
الــبهائــية تــؤكــد عــلى أنَّ طــبيعة اإلنــسان روحــية فــي جــوهــرهــا، وال يــمكن إيــجاد حــل دائــم وشــامــل لــلمشاكــل 
اإلنـــسانـــية دون أخـــذ هـــذه الـــحقيقة بـــعني االعـــتبار. وكـــل شـــيء بـــاألســـاس مـــرتـــبط بـــالهـــدف الـــروحـــي لـــوجـــود 

اإلنسان، وهو معرفة الخالق عز وجل ومحبته ثمَّ تطوير القيم والفضائل الروحية لديه.

ولهــذا الســبب جــاءت آثــار حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء لــتشمل بهــدايــتها جــزًءا كــبيرًا مــن األنشــطة 
اإلنـسانـية. وال يـمكن وضـع حـد فـاصـل بـني الـجوانـب الـدنـيويـة والـديـنية لـلحياة.  وإْن أردنـا لـحياتـنا أْن تـنجح 
فــعلينا أْن نــنظر إلــى جــميع جــوانــبها مــن مــنظور روحــانــي. ونــظرًا ألنَّ الــديــن عــبارة عــن اســتمراريــة للهــدايــة 
اإللهية لـلعالـم البشـري، ويـعتبر ذا بـعد روحـانـي خـاص وأهـمية خـاصـة لـإلنـسان، فـإنَّ الـديـن الـسماوي يـمكن 
أن يـــكون قـــاعـــدة لـــلمجتمع وإنَّ املـــساعـــي اإلنـــسانـــية لحـــل مـــشاكـــل الـــعالـــم دون الـــرجـــوع إلـــى الـــديـــن وإلـــى 

املشيئة اإللهية ستؤول بالفشل. بالنسبة لهذا املوضوع يقول حضرة شوقي أفندي:

"لـــقد ذهـــبت اإلنـــسانـــية ويـــا لـــألســـف بـــعيًدا فـــي ضـــاللـــها وأصـــابـــها انحـــطاط هـــائـــل إلـــى درجـــة يـــصعب مـــعها 
إنـقاذهـا، إذ ال جـدوى مـن جـهود ال تـأيـيد لـها والـتي يـبذلـها أشهـر الـقادة ورجـال الـدولـة الـبارزيـن مـهما كـانـت 
نـــوايـــاهـــم خـــالـــصة، ومـــهما بـــلغت أعـــمالـــهم مـــن اإلعـــداد والتخـــطيط... فـــال جـــدوى مـــن أي خـــطط تـــأتـــي نـــتيجة 
حــسابــات أكــثر زعــماء الــسياســة أهــمية وال فــائــدة مــن الــعقائــد الــتي يــسعى أصــحاب الــنظريــات االقــتصاديــة 
تـقديـمها وال جـدوى مـن أي مـبادئ يـحاول دعـاة اإلصـالح واألخـالق مـن خـيرة الـقوم غـرسـها فـي الـنفوس مـا 
لـــم تـــوفـــر فـــي نـــهايـــة األمـــر الـــقاعـــدة الـــصحيحة الـــتي يـــمكن أن يـــبنى عـــليها صـــرح املســـتقبل لـــعالـــم مشـــتت 

األفكار والحواس". (مترجم عن اإلنجليزية)

لغة عاملية إضافية:

إنَّ تـــعدد الـــلغات وهـــو مـــا يـــتصف بـــه عـــاملـــنا املـــتحضر الـــيوم يـــعتبر عـــقبة رئـــيسية أمـــام وحـــدة الـــعالـــم. فـــعلى 
مســــتوى االتــــصاالت الــــفعلية فــــإنَّ وجــــود لــــغات مــــتعددة يــــجعل مــــن الــــصعب تــــدفــــق املــــعلومــــات بــــشكل يــــسير 
ويــجعل مــن الــصعب عــلى الــفرد املتحــدث بــلغة واحــدة أن يــحصل عــلى مــنظور عــاملــي ألحــداث الــعالــم. هــناك 
تــوجــه مــن قــبل بــعض الــفئات أو الــشعوب نــحو الــتمسك بــلغتها وثــقافــتها وبــالــتالــي اعــتبارهــا أفــضل وأحــسن 

من غيرها. هذه النظرة الفوقية أو الغلو في الوطنية عادة ما تؤدي إلى الصراع.
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ولهــذا فــليس مــن الــعجب أْن نــرى أنَّ الحــل الــذي طــرحــه حــضرة بــهاء اهلل لــوحــدة الــجنس البشــري يــتضمن 
تـبنّي لـغة عـاملـية إضـافـية. حـيث دعـا حـضرتـه إلـى تـعلم لـغة أخـرى واحـدة فـي جـميع املـدارس الـتعليمية فـي 
الـــعالـــم. وبـــذلـــك وخـــالل جـــيل واحـــد يســـتطيع الـــكل أْن يـــتعلم بـــاإلضـــافـــة إلـــى لـــغته األصـــلية لـــغة عـــاملـــية أخـــرى 
مشـتركـة. هـذه الـلغة الـعاملـية يـمكن أْن تـكون لـغة مـخترعـة مـثل لـغة االسـبرانـتو أو مـن إحـدى الـلغات املـتداولـة. 
ومــن مــحاســن اخــتيار إحــدى الــلغات املــوجــودة، هــو وجــود نســبة مــن شــعوب الــعالــم يتحــدثــون بــها ويــتعلمونــها 
بــينما مــن مــحاســن اخــتراع لــغة جــديــدة هــو حــياديــة هــذه الــلغة وأيــًضا إعــطاء الــفرصــة إليــجاد قــواعــد لــغويــة 

بسيطة وسهلة(1). 

يـؤمـن الـبهائـيون بـأهـمية اخـتيار لـغة عـاملـية إضـافـية إلـى جـانـب الـلغة الـوطـنية، ولـكنهم ال يـرجّــــحون لـغة مـعينة 
عــلى لــغات أخــرى ســواء كــانــت هــذه الــلغة مــوجــودة أم مــخترعــة. إنَّ اخــتيار هــذه الــلغة ســيتم بــواســطة لــجنة 
دولـية مـن الـخبراء ويـتم إقـرارهـا مـن قـبل شـعوب الـعالـم. كـما أكـدَّ حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ الـلغة الـعاملـية سـتكون 
ـها ســوف لــن تحــل محــل الــلغات املــوجــودة. إنَّ مــبدأ "الــوحــدة واالتــحاد فــي  لــغة إضــافــية ومــساعــدة بــمعنى إنّـَ
الـتنوع والـتعدد" يـجب أن يـطبق فـي مـجال الـلغات املـختلفة كـما هـو مـطبق فـي الـشئون األخـرى. ونـظرًا ألنَّ 
هــناك ضــغوطًــا مــختلفة عــلى األقــليات الــلغويــة تهــدد بــذوبــانــها بــني الــلغات الــسائــدة واملــسيطرة فــي املــجتمع 
فإنَّ وجود لغة عاملية إضافية سيساعد تلك اللغات األقلية في حفظ وجودها وبالتالي حفظ ثقافة االقليات.

وجها الظهور اإللهي:

 مـــن أجـــل الـــفهم الـــجيد لـــلتعالـــيم الـــبهائـــية مـــن الـــضروري بـــمكان أن نســـتوعـــب ونـــفهم الـــدور الـــذي يـــلعبه أي 
ظــهور ســماوي فــي تــاريــخ البشــريــة. فــي تــوضــيحهما ملــفهوم اســتمرار الهــدايــة اإللهية أوضــح وشــرح حــضرة 
بـــهاء اهلل وحـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــأنَّ كـــل دعـــوة ســـماويـــة لـــها هـــدفـــان رئـــيسيان. الهـــدف األول: هـــو الـــعمل عـــلى 
زيــادة مــعرفــتنا بــاهلل ســبحانــه وتــعالــى واإليــمان بــإرادتــه املــطلقة ومــشيئته الــنافــذة للبشــريــة ثــمَّ زيــادة مــعرفــتنا 
بــاآلخــريــن وبــأنــفسنا. ولــكن كــل ظــهور ســماوي يــأتــي فــي مــكان وزمــن مــعني وفــي مــرحــلة مــن مــراحــل الــتطور 
االجـــتماعـــي عـــندمـــا تـــكون البشـــريـــة فـــي مـــواجـــهة مـــشاكـــل مـــعينة ولـــها احـــتياجـــات خـــاصـــة. وعـــلى ذلـــك فـــإنَّ 
الهـدف الـثانـي ألي دعـوة سـماويـة هـو هـدايـة الـجنس البشـري لـلطرق الـعلمية ومـنحه الـعلم الـالزم والـضروري 

ملواجهة التحديات املعاصرة.

إنَّ الــفرق الــوحــيد بــني الهــدفــني هــو أنَّ األول هــو هــدف عــام بــينما الــثانــي هــدف خــاص.  فــي الــحالــة األولــى 
يـــوجـــه املـــبعوث الـــسماوي رســـالـــته إلـــى الـــعالـــم البشـــري حـــول مـــواضـــيع عـــاملـــية وجـــوانـــب مـــختلفة لـــلحياة مـــثل 
مــعانــاة اإلنــسان ووالدتــه ومــماتــه وظــواهــر مــثل الــخوف والــحب.  فــالــخبرات الــتي يكتســبها اإلنــسان مــن هــذه 
الـجوانـب املـختلفة لـلحياة تـعتبر مـن مـقومـات حـياتـه بـغض الـنظر عـن مـكانـه أو زمـانـه. أمـا فـي الـحالـة الـثانـية، 
فــالــرســول اإللهي يــخاطــب الــجنس البشــري بــأبــعاد مــعينة يــختص بــاملــكان والــزمــان، وعــلى ذلــك فــإنَّ الحــدود 
واألحـكام اإللهية الـتي نـزلـت مـن أجـل تـلبية مـتطلبات كـل عـصر لـها جـانـبان. الـجانـب األول هـو عـام أو أبـدي 

والجانب اآلخر هو اجتماعي أو مؤقت. وقد شرح لنا حضرة عبد البهاء هذين الجانبني للدين بما يلي:
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"كـــل ديـــن مـــن األديـــان اإللهية املـــقدســـة الـــتي نـــزلـــت حـــتى الـــيوم مـــنقسم إلـــى قـــسمني: أحـــدهـــما الـــروحـــانـــيات 
وهـــي مـــعرفـــة اهلل ومـــوهـــبة اهلل وفـــضائـــل الـــعالـــم اإلنـــسانـــي والـــكماالت الـــسماويـــة، وهـــذا الـــقسم يـــتعلق بـــعالـــم 
األخــــالق وهــــو الــــحقيقة واألصــــل. وجــــميع أنــــبياء اهلل دعــــوا الــــناس إلــــى الــــحقيقة، فــــالــــحقيقة هــــي مــــحبة اهلل 
ومـعرفـة اهلل وهـي الـوالدة الـثانـية، والـحقيقة هـي االسـتفاضـة مـن الـروح الـقدس وهـي وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي، 
وهـي األلـفة بـني البشـر وهـي املـحبة والـصداقـة وهـي الـعدل وهـي املـساواة بـني البشـر. وقـد رّوجـها وأسـسها 
أنــبياء اهلل جــميًعا. ومــن ثــمَّ فــاألديــان اإللهية واحــدة. والــقسم الــثانــي مــن الــديــن مــتعلق بــالــجسمانــيات وهــو 
فــرعــي ولــيس أســاســيًا ويحــدث فــيه الــتغيير والــتبديــل بحســب مــقتضيات الــزمــان. فــالــطالق مــثالً جــائــز فــي 
شـــريـــعة الـــتوراة ولـــيس جـــائـــزًا فـــي شـــريـــعة الـــسيد املـــسيح. وفـــي شـــريـــعة مـــوســـى كـــان الســـبت وفـــي شـــريـــعة 
املـسيح نـسخ ذلـك األمـر. فجـميع هـذه األمـور تـتعلق بـالـجسمانـيات وال أهـمية لـها وهـي تـتغير وتـتبدل حسـب 
مــقتضيات الــزمــان… وخــالصــة الــقول إنَّ هــذا الــقسم الــذي يــتعلق بــالــعالــم الــجسمانــي يحــدث فــيه الــتغيير 

والتبديل تبعا ملقتضيات الزمان(1)".

مـن أسـباب الـصراع الـرئـيسية بـني األنـظمة الـديـنية املـختلفة هـو فشـل أتـباع هـذه الـديـانـات فـي الـتمييز بـني 
الــقسمني. ونــظرًا ألنَّ األحــكام االجــتماعــية قــابــلة لــلتغيير تــبًعا لــتطور البشــريــة ونــموهــا فــإنَّ أتــباع الــديــانــات 
يـصابــون بـخيبة أمـل إذا أصـروا عـلى اعـتبار أنَّ هـذه األحـكام والـقوانـني غـير قـابـلة لـلتغيير والتجـديـد. فـمثالً 
قــام الــسيد املــسيح عــليه الســالم بــتغيير عــدة أحــكام وقــوانــني اجــتماعــية خــاصــة بــالــيهود لــدرجــة أنَّ ذلــك أثــار 

حفيظة وسخط املتعصبني اليهود.

إنَّ بعض املبادئ البهائية التي تمَّ بحثها في الصفحات السابقة من هذا الفصل تقع ضمن هذه الفئة من 
الـتعالـيم االجـتماعـية. وطـبًقا لـالعـتقاد الـبهائـي فـإنَّ أهـم مـشكلة اجـتماعـية فـي عـصرنـا الـحاضـر هـي الـفرقـة 
والـشقاق. فـمبادئ مـثل إيـجاد لـغة عـاملـية أخـرى لـهي وسـائـل عـملية وضـعت لـلمساعـدة فـي تـأسـيس الـوحـدة 

العاملية.

ومـــــع كـــــل ذلـــــك فـــــإنَّ الـــــوحـــــدة تـــــعبير عـــــن املـــــحبة واأللـــــفة. أمـــــا الـــــخالف والـــــنزاع فـــــهو نـــــوع مـــــن أنـــــواع الـــــحقد 
والـكراهـية. وقـد أشـار حـضرة عـبد الـبهاء بـأنَّ املـحبة هـي جـوهـر وأسـاس الـتعالـيم الـتي أتـى بـها الـحق تـبارك 
وتـــعالـــى للبشـــريـــة وهـــي مـــبدأ عـــاملـــي جـــاء فـــي األديـــان كـــلها. وعـــلى ذلـــك فـــإنَّ غـــالـــبية املـــشاكـــل االجـــتماعـــية 
واملـنبثقة أصـالً مـن عـدم الـوحـدة يـكون سـببها الـضعف فـي الـروحـانـيات.  ومـن ثـم يـربـط الـبهائـيون الـكثير مـن 
ــها تـــعبير عـــن حـــقيقة  املـــبادئ الـــتي جـــاء بـــها حـــضرة بـــهاء اهلل (مـــثل تـــساوي حـــقوق الـــرجـــل واملـــرأة) إلـــى أنّـَ

روحانية عاملية وعامل رئيسي في حل املشاكل االجتماعية املعاصرة.
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الفصل السادس - اهلل والرسل والجنس البشري

بـناء عـلى الـبحث الـذي جـرى فـي الـفصل الـسابـق حـول الـتعالـيم الـبهائـية يـتطرق هـذا الـفصل بـشكل أعـمق 
حـول مـا جـاء بـه حـضرة بـهاء اهلل وفـيما تهـتم بـه كـافـة األديـان بـشكل كـبير. مـا هـي وجـهة نـظر الـديـن الـبهائـي 
مـن هـدف الـوجـود اإلنـسانـي؟ ومـا هـي حـقيقة طـبيعة الـجنس البشـري؟ مـا دور الـديـن فـي تـطورنـا الـروحـي؟ 
وأيـًضا مـا هـو "الـخير" ومـا هـو "الشـر"؟ ومـا هـي مـسئولـيتنا تـجاه الـخالـق سـبحانـه وتـعالـى، ومـا هـو املـعنى 
الـــروحـــي لـــلحياة؟ وأخـــيرًا مـــا هـــو املـــعنى الـــحقيقي الصـــطالح "املظهـــر اإللهي"؟ وكـــيف يـــرتـــبط هـــذا املـــفهوم 
الــــبهائــــي بــــاألفــــكار املــــتعلقة بــــالــــظهور الــــسماوي والــــتي قــــد نجــــدهــــا مــــذكــــورة فــــي تــــعالــــيم األديــــان الــــرئــــيسية 

األخرى.

املفهوم البهائي للطبيعة اإلنسانية:

يــعيش الــعديــد مــن الــناس حــياتــهم دون الــتفكر بــالــحياة نــفسها أو بــماذا تــعني بــالنســبة إلــيهم.  وقــد تــكون 
حــياتــهم مــليئة بــاألنشــطة والــفعالــيات. قــد يــتزوجــون ويــنجبون أوالًدا ويــزاولــون أعــماالً تــجاريــة أو يــصبحون 
عـلماء أو مـوسـيقيني وكـل ذلـك دون الـوصـول إلـى درجـة مـن اإلدراك ملـاذا هـم يـقومـون بـذلـك. فـحياتـهم ليسـت 
لها أهداف عامة، وهم بذلك عاجزون عن تفسير وقائع وأحداث في حياتهم، وقد ال يحملون فكرة واضحة

 عن طبيعتهم الخاصة أو هويتهم اإلنسانية، ومن يكونون حقًّا.

أشـــار حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنَّ الـــديــــن الـــسماوي الـــحق هـــو وحـــده الـــذي يـــمكن أن يـــعطي الهـــدف مـــن الـــوجـــود 
اإلنـــسانـــي. وإْن لـــم يـــكن هـــناك خـــالـــق لهـــذا الـــكون وإذا كـــانـــت الـــحياة اإلنـــسانـــية هـــي نـــاتـــًجا لـــنظام "الـــقوة 
املحـــركـــة الحـــراريـــة"Thermodynamic system  كـــما يـــؤكـــده الـــعديـــد مـــن الـــناس الـــيوم، فـــلن يـــكون لـــلحياة 
هــدف. إنَّ كــل فــرد يــمثل وجــوًدا مــاديًــا مــؤقــتًا وهــو بــمثابــة حــيوان واع يــحاول أْن يــمضي حــياتــه بــأقــصى مــا 
يــتوفــر لــه مــن املــلذات وبــأقــل قــدر مــن اآلالم واملــعانــاة الــتي يــمكن تــفاديــها. إنّـَـها فــقط عــالقــة اإلنــسان بــخالــقه 
والهـدف الـذي حـّدده اهلل ملخـلوقـاتـه هـو مـا يـجعل لـلحياة مـعناهـا الـحقيقي. وقـد شـرح لـنا بـهاء اهلل هـدف اهلل 

سبحانه وتعالى من خلق العباد بالعبارات التالية:

"إنَّ هـــدف اهلل مـــن خـــلق اإلنـــسان هـــو مـــعرفـــته ولـــقاؤه. وقـــد ذكـــر هـــذا األمـــر بـــكل وضـــوح فـــي جـــميع الـــكتب 
اإللهية والصحف املتقنة الربانية من غير حجاب(1)".

ـها عــملية مــن كــشف لــلسعادة الــروحــية والــنمو. فــفي املــراحــل األولــى مــن  عــلينا أْن نــنظر إلــى الــحياة عــلى أنّـَ
حـياتـه يـمر اإلنـسان بـمرحـلة مـن الـتعليم والـتدريـب، فـإذا مـا نـجح فـيها تـحققت لـه الـوسـائـل الـروحـية والـذهـنية 
األســاســية الــضروريــة الســتمراره ونــموه. وعــندمــا يــصل اإلنــسان إلــى ســن الــبلوغ يــصبح مــسئوالً عــن نــموه 
الــالحــق الــذي يــعتمد كــليًا عــلى جــهوده الــتي يــبذلــها بــنفسه.  وفــي مــعترك الــحياة الــيومــية نســتطيع أن نــعمق 
مـــفهومـــنا تـــدريـــجيًا بـــاملـــبادئ الـــروحـــانـــية الـــتي تـــقوم عـــليها الـــحقيقة، وهـــذا املـــفهوم يـــجعلنا نـــرتـــبط بـــأنـــفسنا 
وبـاآلخـريـن وبـاهلل سـبحانـه وتـعالـى بـشكل أكـثر تـأثـيرًا وفـاعـلية. وبـعد مـوت اإلنـسان تسـتمر الـروح اإلنـسانـية 
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فــي الــنمو والــتطور فــي الــعوالــم الــغيبية اإللهية وهــي عــوالــم روحــانــية أعــظم شــأنًــا مــن عــاملــنا الــحاضــر مــثلما 
عاملنا الحاضر أعظم من عالم الجنني في رحم األم.

الجـملة األخـيرة هـذه مـبنية عـلى املـفهوم الـبهائـي حـول الـروح والـحياة بـعد املـوت. طـبًقا لـلتعالـيم الـبهائـية فـإنَّ 
حــقيقة طــبيعة اإلنــسان هــي روحــانــية حــيث أنَّ هــناك روحًـــــا إنــسانــية مــرتــبطة مــع اإلنــسان وخــالــقها هــو اهلل 
ســـبحانـــه وتـــعالـــى. هـــذا الـــروح هـــو وجـــود غـــير مـــلموس ولـــكنه مـــرتـــبط أو مـــتعلق بـــجسم اإلنـــسان ويـــعمل هـــذا 
األخــــير كــــأداة لــــه فــــي الــــعالــــم املــــادي. تــــتكون أو تــــبعث الــــروح اإلنــــسانــــية مــــع تــــكويــــن الــــنطفة فــــي رحــــم األم 
وتســــتمر فــــي الــــوجــــود حــــتى بــــعد وفــــاة اإلنــــسان. إنَّ الــــروح هــــي مــــرآة تــــعكس شــــخصية اإلنــــسان وحــــياتــــه 

ومشاعره.

ومـــا الـــغرض الـــرئـــيسي مـــن وجـــود اإلنـــسان إال تـــطور ورقـــي الـــروح وبـــروز قـــدراتـــه. هـــذا الـــتطور يـــؤدي إلـــى 
الـتقرب إلـى اهلل عـز وجـل، وأمـا الـقوة املحـركـة لـه فـهي الـعلم والـعرفـان اإللهي ومـحبة الـخالـق. وكـلما عـرفـنا اهلل 
وآمــنا بــه تــزداد مــحبتنا وعــشقنا لــه وبــالــتالــي نســتطيع أْن نــكون عــلـى اتــصال قــريــب مــع الــخالــق جــل وعــال. 
وكـــذلـــك األمـــر كـــلما اقـــتربـــنا أكـــثر وأكـــثر مـــنه تـــصبح شـــخصيتنا أكـــثر صـــفاء ونـــقاء وبـــالـــتالـــي فـــإنَّ أعـــمالـــنا 

وأفعالنا تعكس السمات والصفات اإللهية بصورة أكبر.

وقـد ذكـر حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ مـقدرة الـروح عـلى كسـب الـنعوت والـصفات اإللهية هـو األصـل الـحقيقي لـلروح 
وهــو مــا يــعني بــأنَّ البشــريــة قــد خــلقت "عــلى مــثال اهلل". إنَّ الــسجايــا اإللهية ليســت خــارجــة عــن نــطاق روح 
اإلنـــسان بـــل كـــامـــنة ومســـتترة فـــيها مـــثل الـــبذرة الـــتي تـــكمن فـــيها لـــونـــورائـــحة وعـــبير الـــزهـــر ومـــع الـــنمو تـــبرز 

وتتحلى هذه الصفات. 

يقول حضرة بهاء اهلل:

"إنَّ كـينونـة وحـقيقة كـل شـيء قـد تجـلتا بـاسـم مـن األسـماء وأشـرقـتا بـصفة مـن الـصفات وأمـا اإلنـسان فـهو 
مظهر كل األسماء والصفات ومرآة لكينونته وقد اختصه اهلل بهذا الفضل العظيم والرحمة القديمة(1)". 

تـــشير اآلثـــار الـــبهائـــية إلـــى الـــرقـــي والـــتطور الـــتدريـــجي لـــلروح وتـــسميه "بـــالـــتقدم الـــروحـــي". وهـــو مـــا يـــعني 
اكـتساب الـقدرات لـلعمل بـموجـب مـشيئة اهلل والـتعبير عـن الـصفات والـكماالت اإللهية فـي تـعامـلنا سـواء مـع 
أنــفسنا أو مــع اآلخــريــن. يــعلمنا حــضرة بــهاء اهلل بــأنَّ الــسعادة الــحقيقية والــدائــمة هــي تــلك الــسعادة الــتي 

تتعلق بالسعي الحثيث نحو التطور والرقي الروحي.

فـاإلنـسان الـذي يـتعرف عـلى طـبيعته الـروحـية ويـسعى جـاهـًدا لـتطويـر وتـنمية روحـه أطـلق عـليه حـضرة بـهاء 
اهلل لــقب "مــجاهــد" أو "ســالــك ســبيل الــحق". وقــد أتــى حــضرة بــهاء اهلل عــلى وصــف بــعض مــيزات املــجاهــد 

الحقيقي بما يلي: 

"عـلى الـشخص املـجاهـد… فـي جـميع األحـوال أن يـتوكـل عـلى الـحق وأْن يـبتعد عـن الخـلق ويـنقطع عـن عـالـم 
الــتراب ويــلحق بــرب األربــاب وال يــرجــح نــفسه عــلى اآلخــريــن ويــمحو االفــتخار واالســتكبار مــن قــلبه ويــتمسك 
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بــالــصبر واالصــطبار ويــجعل الــصمت شــعاره ويــحترز عــن الحــديــث غــير املجــدي ألنَّ الــلسان عــبارة عــن نــار 
غـــير مشـــتعلة والـــكالم الـــكثير ســـم هـــالـــك. الـــنار الـــظاهـــريـــة تحـــرق األجـــساد أمـــا نـــار الـــلسان فتهـــتك األرواح 
واألفــئدة. أثــر الــنار األولــى تــبقى لــفترة قــصيرة أمّــا الــثانــية فــتبقى ملــدة قــرنًــا كــامــالً. عــلى املــجاهــد فــي ســبيل 
اهلل أْن يــعتبر الــغيبة ضــاللــة كــبيرة وال يــقترب مــنها مــطلًقا ألن الــغيبة تطفئ ســراج الــقلب املــنير وتــقتل حــياة 
الـــروح. كـــما عـــليه أْن يـــقتنع بـــالـــقليل ويـــبتعد عـــن الـــكثير ويـــعتبر لـــقاء املـــنقطعني غـــنيمة والـــبعد عـــن الـــباذخـــني 
واملـــتكبريـــن نـــعمة. عـــليه أن يـــذكـــر اهلل فـــي األســـحار ويـــسعى بـــكل هـــمة واقـــتدار فـــي ســـبيل مـــحبوبـــه.. ومـــا ال 
يــرضــاه لــنفسه عــليه أْن ال يــرضــاه لــغيره وال يــقل مــا ال يــفعل.. عــليه أْن يــتسامــح مــع الــخاطئ والــعاصــي وال 
يـحتقر نـفسه ألنَّ حـسن الـخاتـمة مـجهول. وقـد يـفوز الـعاصـي حـني املـوت بـجوهـر اإليـمان ويشـرب مـن خـمر 

البقاء ويعرج للمأل األعلى. وقد ينقلب املطيع واملؤمن عند صعود روحه ويقع في أسفل دركات النيران.

"إنَّ املـقصود مـن جـميع هـذه الـبيانـات املـتقنة واإلشـارات املـحكمة أْن يـرى الـسالـك والـطالـب كـل شـيء فـانـيًا 
عــدا اهلل وغــير املــعبود مــعدومًـــا، ألنَّ ذلــك مــن صــفات الــعظام ومــن ســجية الــروحــانــيني الــتي ذكــرت فــي شــرح 
صــــفات املــــجاهــــديــــن والــــذيــــن يســــلكون فــــي مــــناهــــج عــــلم الــــيقني. وعــــندمــــا يــــحقق الــــسالــــك املخــــلص والــــطالــــب 

الصادق هذه املقامات يمكن أْن نطلق عليه لفظ املجاهد الحقيقي(1)". 

ــــــــــح لـــنا حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنَّ الـــدور الـــرئـــيسي والـــروحـــي لـــلديـــن هـــو الـــوصـــول إلـــى فـــهم حـــقيقي لـــطبيعتنا  وضّـَ
البشـريـة وإلـى مـعرفـة إرادة اهلل وهـدفـه مـن خـلقه. إنَّ املـبادئ الـروحـانـية املـرسـلة إلـينا مـن جـانـب الـحق تـبارك 
وتـعالـى بـواسـطة األنـبياء واملـرسـلني تـعمل عـلى هـدايـتنا نـحو فـهم أشـمل وأعـمق لـلجوانـب الـروحـانـية املـختلفة 
لـلحياة. هـذه املـبادئ تـساعـدنـا عـلى فـهم قـوانـني الـحياة والـوجـود. وفـوق ذلـك يـجب عـلينا أْن نـبذل كـل الجهـد 
لـنحقق ونـنفذ تـعالـيم هـؤالء األنـبياء واملـرسـلني بـما يـطور قـدراتـنا وطـاقـاتـنا الـروحـانـية. مـثال عـلى ذلـك عـندمـا 
يـــريـــد شـــخص أن يتخـــلص مـــن الـــتعصب والخـــرافـــات نـــتيجة أيـــمانـــه بـــتعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل تـــكون الـــنتيجة 
زيــادة املــعرفــة ومــحبة اإلنــسان ألخــيه اإلنــسان وبــالــتالــي يــؤدي هــذا إلــى مــساعــدة الــفرد عــلى الــحياة بــشكل 

أكثر تأثيرًا ونفوذًا.

ـــه ال يــــمكن أْن نــــنمو ونــــتطور روحــــيًا دون مــــجيء الــــرســــل ومــــعهم األحــــكام  ويــــؤكــــد لــــنا حــــضرة بــــهاء اهلل بــــأنّـَ
والـقوانـني اإللهية لـخير البشـريـة. وبـدونـهم يـبقى املـعنى الـروحـي لـلحياة مسـتورًا حـتى لـو بـذلـنا جهـًدا كـبيرًا 
فـــي كـــشفه. ولهـــذا الســـبب يـــرى الـــبهائـــيون بـــأنَّ األديـــان الـــسماويـــة هـــي بـــمثابـــة املـــفتاح الـــضروري لـــلنجاح 

والفالح الروحي في الحياة.

وحول تأثير األنبياء ومظاهر أمر اهلل على تطوير ورقي الروح البشرية يقول حضرة بهاء اهلل:

ــه البـــد أْن يظهـــر فـــي عـــالـــم املـــلك واملـــلكوت كـــينونـــة وحـــقيقة  "لـــقد عـــلم وثـــبت مـــن هـــذه الـــكلمات واإلشـــارات بـــأنّـَ
ويــكون واســطة لــلفيض الــكلي ملظهــر اســم األلــوهــية والــربــوبــية حــتى يــربــي جــميع الــناس فــي ظــل تــربــية هــذه 
الــشمس الــحقيقية ويتشــرفــوا ويــفوزوا بهــذا املــقام والــرتــبة املــودعــة فــي حــقائــق األشــياء. ولهــذا ظهــر األنــبياء 

واألولياء بني الناس في جميع العهود واألزمنة بكل قوة ربانية وقدرة صمدانية(1)".
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طــــاملــــا يــــوجــــد لــــلديــــن أبــــعاد اجــــتماعــــية فــــإنَّ أهــــل الــــبهاء يــــعتقدون بــــأنَّ الــــتقشف واالبــــتعاد عــــن الــــناس وعــــن 
االتــصال بــاملــجتمع ومــعاشــرة اإلنــسان يــعد أمــرًا غــير ضــروري وال يــساعــد عــلى الــنمو الــروحــي (عــلى الــرغــم 
مـــن أنَّ االنـــزواء بـــني الـــحني واآلخـــر قـــد يـــكون أمـــرًا مـــنطقيًا وصـــحيًّا). ونـــظرًا ألنـــنا مخـــلوقـــات اجـــتماعـــية فـــإنَّ 
رقـينا وتـطورنـا يـعتمد عـلى ارتـباطـنا بـاآلخـريـن. وفـي الـحقيقة فـإنَّ ارتـباطـنا الـوثـيق ومـعاشـرتـنا الحـميمة مـع 
اآلخـريـن وبـصورة عـالقـة مـلؤهـا املـحبة والخـدمـة والـتعاون هـو أمـر ضـروري لـعملية الـنمو الـروحـي. وقـد ربـط 

حضرة بهاء اهلل بني هدف اهلل للبشرية وبني جانبّي الدين الروحاني واالجتماعي حيث قال:

"إنَّ هــدف اهلل ســبحانــه وتــعالــى مــن إرســالــه لــلمرســلني هــو أمــران. األمــر األول هــو تحــريــر الــناس مــن ظــلمة 
الجهــل وهــدايــتهم إلــى نــور الــعلم واملــعرفــة، واألمــر الــثانــي إيــجاد الســالم وتــحقيق الــرفــاهــية لــلجنس البشــري 

ووضع الطرق واألساليب للوصول إلى ذلك(1)".

ــه بـــالـــتأكـــيد تـــعبير جـــماعـــي عـــن  وبـــعبارة أخـــرى فـــإذا مـــا ســـار الـــتطور االجـــتماعـــي فـــي خـــطاه الســـليمة فـــإنّـَ
تطورنا الروحي. يقول حضرة بهاء اهلل:

"خــلق الجــميع إلصــالح الــعالــم، لــعمر اهلل إنَّ شــئون حــيوانــات األرض ال تــليق بــاإلنــسان، إنَّ شــأن اإلنــسان 
هو الرحمة واملحبة والشفقة والصبر مع جميع أهل العالم(2)". 

أمَّا بالنسبة لروح اإلنسان وعالقته بالجسد فيقول حضرة بهاء اهلل:

"مـــعلوم لـــديـــك أيـــها الـــجناب بـــأنَّ الـــروح فـــي رتـــبته قـــائـــم ومســـتقر، وإْن شـــاهـــدنـــا ضـــعفًا فـــي املـــريـــض فـــهو 
ألســباب مــانــعة وإالّ فــإنَّ الــروح ال تــضعف.. ولــكن بــعد خــروج الــروح مــن الــجسم يظهــر بــقدرة وقــوة وغــلبة ال 
شــــبيه لــــها.. الحــــظوا الــــشمس خــــلف الــــسحاب فــــهي مــــضيئة ومشــــرقــــة ولــــكن وجــــود الــــسحاب يــــجعل نــــورهــــا 
ضـعيفًا. يـجب تشـبيه روح اإلنـسان بهـذه الـشمس حـيث جـميع أشـياء األرض مـثل جـسمه تـقوم بـاالسـتفاضـة 
واإلشـراق مـن ذلـك الـنور ويسـتمر هـذا مـا لـم تـوجـد أسـباب مـانـعة وحـائـلة تـحجب نـور الـشمس وبـعد الـحجاب 
يالحظ نور الشمس ضعيفًا.. إنَّ روح اإلنسان بمثابة الشمس التي تنور الجسم ومنه يستمد الجسم قوته 

وعافيته(1)".

إنَّ الــروح اإلنــسانــي يســتمر فــي الــحياة بــعد مــوت اإلنــسان جســديًــا، وهــو فــي الــحقيقة أبــدي وخــالــد. يــقول 
حضرة بهاء اهلل:

ـه يـــصعد حـــني ارتـــقائـــه إلـــى أن يـــحضر بـــني يـــدي اهلل فـــي هـــيكل ال تـــغيّره الـــقرون  "فـــاعـــلم أنّـَ
واألعـــصار وال حـــوادث الـــعالـــم ومـــا يظهـــر فـــيه ويـــكون بـــاقـــيًا بـــدوام مـــلكوت اهلل وســـلطانـــه 

وجبروته واقتداره(2)".

وحـول مـوضـوع بـقاء وخـلود الـروح شـرح لـنا حـضرة عـبد الـبهاء بـأنَّ جـميع املـوجـودات املـحتويـة عـلى عـناصـر 
مختلفة هي عرضة لالنحالل والتفكك حيث قال حضرته:
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"لــيس لــلروح مجــموعــة عــناصــر أو ذرات، إنّـَـما هــو جــوهــر قــائــم بــذاتــه ال يتجــزأ، ولــذلــك فــإنّـَـه أبــدي وال يــخضع 
للقانون املادي في الوجود(3)".

 (مترجم عن اإلنجليزية)

أشـــار حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنَّ اإلنـــسان لـــم يـــكن لـــه وجـــود قـــبل بـــدء حـــياتـــنا عـــلى هـــذه املـــعمورة. وال يحـــل روح 
اإلنـسان فـي نـفوس مـتعددة بـل إنَّ روح اإلنـسان دائـم الـترقـي فـي املـلكوت اإللهي بـعيًدا عـن الـعالـم املـادي. 
يـقضي الـجنني تـسعة أشهـر فـي رحـم األم ويـعد نـفسه لـدخـول هـذا الـعالـم. ويـكون الـجنني خـالل تـلك الـفترة 
قـــد اكتســـب أجـــزاءه الـــعضويـــة مـــثل الـــعيون واألطـــراف األخـــرى الـــالزمـــة لـــه لـــلعيش فـــي هـــذا الـــعالـــم. وبـــاملـــثل 
تـعتبر حـياتـنا املـاديـة هـذه مـثل الـرحـم لـلدخـول فـي الـعالـم الـروحـانـي. وعـلى ذلـك تـعتبر حـياتـنا مـرحـلة إعـداد 

من خاللها نحصل على القدرات والطاقات الروحية والفكرية الالزمة للعيش في العالم اآلخر.

الـــفرق فـــي الـــحالـــتني أنَّ نـــمو الـــجنني فـــي رحـــم األم هـــو أمـــر لـــيس اخـــتياريًـــا ولـــكن الـــنمو الـــفكري والـــروحـــي 
لإلنسان في هذا العالم يعتمد بشكل أساسي على جهود وفعاليات الفرد. يقول حضرة بهاء اهلل:

"إنَّ الـخالـق الـواحـد األحـد قـد خـلق البشـر جـميًعا مـتساويـن ومّــيز اإلنـسان عـلى جـميع الـكائـنات. وعـلى هـذا 
فإنَّ النجاح والفشل والكسب والخسارة يعتمد على جهود اإلنسان وكّلما زاد كفاحه ازداد تطوره(1)". 

غـــالـــبًا مـــا تتحـــدث اآلثـــار الـــبهائـــية عـــن األلـــطاف والـــعنايـــات اإللهية لـــبني البشـــر وتـــبنّي بـــأنَّ الـــتجاوب الـــالئـــق 
لـإلنـسان حـيالـها هـو أمـر ضـروري دائـًما لجـذب هـذه األلـطاف والـبركـات ألرواحـنا وإحـداث أي تـغيير جــذري 
داخـل نـفوسـنا. قـال حـضرة شـوقـي أفـندي بـأنّـَه "عـلى الـرغـم مـن عـظمة و شـموخ الـبركـات اإللهية ولـكنها يـجب 
أن تــدعــم بــجهود فــرديــة ومســتمرة وإالّ ال يــمكن لــها أْن تــكون مــؤثــرة أو ذات مــيزة حــقيقة". وعــليه، فــإنّـَـه طــبًقا 
ـــما هــــو عــــبارة عــــن حــــوار مــــتبادل  لــــلمفهوم الــــبهائــــي ال يــــعتبر مــــفهوم الــــنجاة والــــخالص عــــطية إلهية لــــنا وإنّـَ

استهّله الحق تبارك وتعالى ولكنه بحاجة إلى مشاركة إنسانية نشطة وفطنة.

ونـظرًا ألنَّ الـطبيعة اإلنـسانـية هـي روحـية فـي جـوهـرهـا فـإنَّ أسـاس قـدراتـنا يـنبع مـن الـطاقـات الـكامـنة فـي 
أرواحـــنا. بـــعبارة أخـــرى فـــإنَّ شـــخصية اإلنـــسان وقـــدراتـــه الـــفكريـــة والـــروحـــية تـــكمن فـــي الـــروح حـــتى لـــو تـــم 
الــتعبير عــنها بــواســطة الــحواس الخــمس خــالل فــترة حــياتــه الــقصيرة عــلى األرض. مــن الــقرائــح الــتي أشــار 
إلــيها بــهاء اهلل أوالً: الــعقل الــذي يــمثل الــقدرة عــلى الــتفكير الســديــد والــبحث والتحــري. ثــانــيًا: اإلرادة وهــي 

تمثل القدرة على العمل بإرادة شخصية. 

ثـــالـــثًا: الـــعاطـــفة أو الـــقدرة عـــلى الـــحس واإلدراك والـــتروي املـــدروس واملـــيل نـــحو الـــتضحية الـــذاتـــية (وتـــسمى 
أحيانًا اإليثار).

فهــذه الــقوى واملــواهــب تــعتبر مــيزة فــريــدة فــي الــجنس البشــري أمــا الــحيوانــات وصــور الــحياة األخــرى فــال 
تـوجـد لـديـها الـقوة الـناطـقة كـتلك الـتي يـمتلكها اإلنـسان. ومـع أنَّ حـياة الـحيوان هـي شـكل مـن أشـكال الـذكـاء 
ــها ال تـــرقـــى إلـــى الـــوعـــي والـــشعور اإلنـــسانـــي و تـــتصرف الـــحيوانـــات طـــبًقا لـــغرائـــزهـــا الـــتي  والـــعاطـــفة، أال إنّـَ
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تـــتحكم بـــجانـــب مـــن بـــنيتها الجســـديـــة ولـــكنها ال تـــملك قـــوة الـــفكر الـــواعـــي و الـــبحث و التحـــري الـــعقالنـــي أو 
اإلرادة التي تميّز الوجود اإلنساني. حتى أنَّ الحيوان ال يدرك سبب وجوده.

يبنّي لنا الدين البهائي بصورة واضحة بأنَّ الوجود الجسدي لإلنسان قد تطور وارتقى تدريجيًا من مراحل 
دانــية إلــى مــراحــل أعــلى حــتى وصــل إلــى مــا هــو عــليه فــي وقــتنا الــحاضــر مــن زيــنة وكــمال، فــالــكرة األرضــية 
مـــكان نـــشأة اإلنـــسان وتـــطوره مـــثلما رحـــم األم هـــو مـــنشأ الـــجنني. وفـــي هـــذا الـــخصوص يـــقول حـــضرة عـــبد 

البهاء:

"وال شـك أنَّ الـنطفة البشـريـة مـا أخـذت هـذه الـصورة دفـعة واحـدة ومـا كـانـت مظهـر قـولـه تـعالـى (فـتبارك اهلل 
أحـسن الـخالـقني) لهـذا أخـذت حـاالت مـتنوعـة بـالـتدريـج وظهـرت فـي هـيئات مـختلفة حـتى تجـلت وهـذا الجـمال 
والــكمال والــحسن والــلطافــة، إذًا صــار مــن الــواضــح املــبرهــن أنَّ نــشوء اإلنــسان ونــمّوه عــلى الــكرة األرضــية 
حــتى بــلوغــه هــذا الــكمال كــان مــطابــًقا لــنشوء اإلنــسان ونــموه فــي رحــم األم بــالــتدريــج وانــتقالــه مــن حــال إلــى 

حال ومن هيئة وصورة إلى هيئة وصورة أخرى(1)". 

ومــع ذلــك أكــدَّ حــضرة عــبد الــبهاء بــأنَّ الــجنس البشــري خــالل مــراحــل تــطوره وتــكامــله الــطويــلة كــان ومــازال 
مميّزًا عن الحيوان حيث قال حضرته:

"تــمر نــطفة اإلنــسان مــجاالت مــختلفة ودرجــات مــتعددة حــتى يــنطبق عــليها قــولــه تــعالــى (فــتبارك اهلل أحــسن 
الـخالـقني) وتظهـر فـيها آثـار الـرشـد والـبلوغ. وعـلى هـذا املـنوال كـان وجـود اإلنـسان عـلى هـذه الـكرة األرضـية 
مــن الــبدء حــتى وصــل إلــى هــذه الــحال مــن الــهيئة وجــمال األخــالق بــعد أن مــضت عــليه مــدة طــويــلة واجــتاز 
ل  درجـات مـختلفة، ولـكنه مـن بـدء وجـوده كـان نـوعًـــا مـمتازًا. كـذلـك نـطفة اإلنـسان فـي رحـم األم كـانـت فـي أوَّ
أمـرهـا بـهيئة عـجيبة فـانـتقل هـذا الـهيكل مـن تـركـيب إلـى تـركـيب ومـن هـيئة إلـى هـيئة ومـن صـورة إلـى صـورة 
حـتى تجـلت الـنطفة فـي نـهايـة الجـمال والـكمال، ولـكنها عـندمـا كـانـت فـي رحـم األم وفـي تـلك الـهيئة الـعجيبة - 
الـــتي تـــغايـــر تـــمامًـــا مـــا هـــي عـــليه اآلن مـــن الـــشكل والـــشمائـــل- كـــانـــت نـــطفة نـــوع مـــمتاز ال نـــطفة حـــيوان ومـــا 

تغيرت نوعيتها وماهيتها أبدا(1)". 

وعــلى هــذا فــإنَّ الــعنصر اإلنــسانــي ومــنذ مــراحــله األولــية عــلى الــرغــم مــن تــشابــهه لــبعض الــحيوانــات بــشكل 
سـطحي وبـسيط فـإنّـه يـعتبر مـميّزًا وأعـلى مـرتـبة مـن غـيره مـن الـكائـنات، كـما يـعتبر وجـود الـروح لـإلنـسان أو 

النفس الناطقة ميزة خاصة به كما ُشرح سابًقا. 

وعـــلى أي حـــال، فـــإنَّ جـــسم اإلنـــسان مـــكون مـــن عـــناصـــر مـــختلفة وتـــؤدي وظـــائـــف مـــتعددة مـــثلما الـــحال فـــي 
الــحيوانــات، ويــتعرض هــذا اإلنــسان خــالل حــياتــه إلــى مــعانــاة وبــحاجــة إلــى رغــبات جــسمية مــثل الــحيوانــات 
مـــنها: الـــجوع، الـــرغـــبة الـــجنسية، الـــخوف، األلـــم، الـــغضب، املـــرض الـــعضوي والـــفكري.. إلـــخ. هـــذا الـــوضـــع 
يؤدي إلى خلق توتر وجهد داخل أنفسنا حيث إنَّ احتياجاتنا الجسمية ورغباتنا تدفعنا إلى التصرف مثل 
الـــحيوانـــات، بـــينما تـــدفـــعنا طـــبيعتنا الـــروحـــية نـــحو أهـــداف ومـــرام أخـــرى. شـــرح حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنَّ الـــعمل 
واملـثابـرة لـكبح جـماح رغـباتـنا الـجسمية وتـوجـيهها لـالتـجاه الـصحيح هـو أمـر ضـروري لـعملية نـمونـا وتـطورنـا. 
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ومـن أجـل الـوصـول إلـى درجـة الـكمال واالعـتدال فـي الـحياة يـجب الـتوفـيق والـتالؤم بـني احـتياجـاتـنا الـجسمية 
والروحية.

يـجب عـلينا أن نجهـد فـي أن تـسيطر طـبيعتنا الـروحـانـية عـلى الـرغـبات الـجسمانـية، وإال سـتسيطر رغـباتـنا 
الـجسمية عـلى حـياتـنا، ونـصبح بـالـتالـي كـالـعبيد لهـذه الـرغـبات ونـفقد الـكثير مـن قـدراتـنا وطـاقـاتـنا الـروحـية. 
فـــالـــشخص املـــدمـــن عـــلى املخـــدرات واملشـــروبـــات الـــكحولـــية عـــلى ســـبيل املـــثال ال يســـتطيع أن يـــطّور قـــدراتـــه 
الـروحـية إال إذا تحـرر مـن تـلك اآلفـة. وأيـًضا إذا انـّصب اهـتمامـنا عـلى األمـور املـاديـة وركـزنـا كـل فـكرنـا فـي 

ذلك فإنَّ هذا سيسلب الكثير من وقتنا وطاقاتنا الالزم لتنمية وتطوير طبيعتنا الروحية.

وعـــلى عـــكس مـــا تـــذهـــب إلـــيه بـــعض املـــذاهـــب الـــديـــنية والـــفلسفية، فـــإنَّ الـــديـــن الـــبهائـــي ال يـــقر بـــأنَّ الـــرغـــبات 
الــجسمانــية لــإلنــسان شــريــرة أو ســيئة، ذلــك ألنَّ مخــلوقــات اهلل ســبحانــه وتــعالــى خــير مــحض فــي جــوهــرهــا. 
وفـي الـواقـع إنَّ الهـدف الـرئـيسي لـجسم اإلنـسان وقـدراتـه هـو أن يـكون أداة جـيدة لـتطويـر وتـنمية روحـه. ومـع 
اسـتمرار تـحكم الـروح بـطاقـات وقـوى جـسم اإلنـسان يـصبح الـجسم وسـيلة لـلتعبير عـن اإلمـكانـات الـروحـية 

له. وما األهواء النفسية والشهوات اإلنسانية إال العائق الوحيد لرقي الروح وتقدمها.

فـمثالً تـعتبر الـرغـبة الـجنسية عـطية إلهية لـإلنـسان، وإنَّ املـكان الـصحيح والـوحـيد لـلتعبير عـنها يـنحصر فـي 
الــزواج الشــرعــي الــصحيح وهــو تــعبير قــوي عــن الــسجية الــروحــية لــلمحبة. ومــع ذلــك فــإنَّ نــفس هــذه الــرغــبة 

الجنسية لو أسيء استخدامها يمكن أن تؤدي إلى االنحراف والفساد وحتى إلى أفعال مدمرة وهدامة.

ونـظرًا ألنَّ الـجسم هـو املـكان لتجـّلي الـروح اإلنـسانـي فـمن األهـمية االهـتمام والـعنايـة بـه. فـحضرة بـهاء اهلل 
ــما ركـــز عـــلى املـــحافـــظة عـــلى صـــحة الـــجسم، ولهـــذا نـــالحـــظ بـــأنَّ اآلثـــار  ال يـــشجع عـــلى الـــزهـــد والـــتقشف وإنّـَ
الـــــبهائـــــية احـــــتوت عـــــلى عـــــدد مـــــن األحـــــكام الـــــعملية الـــــخاصـــــة بـــــالـــــعنايـــــة بـــــالـــــجسم مـــــثل: الـــــتغذيـــــة الســـــليمة، 
االســـتحمام املـــنتظم.. إلـــخ. هـــذه األحـــكام وغـــيرهـــا مـــن أحـــكام وتـــعالـــيم ومـــبادئ الـــديـــن الـــبهائـــي يـــأخـــذ مـــبدأ 
االعـتدال فـيها حـيّزًا كـبيرًا مـن حـيث األهـمية، ألنَّ األمـور تـكون ذات فـائـدة ومـنفعة عـندمـا نـعتدل فـي إجـرائـها 

ومضرة عندما نتطرف في تنفيذها.

تــقر اآلثــار املــباركــة عــلى نــحو بــنّي بــأنَّ هــناك بــعض الــعناصــر الــعضويــة الــخارجــة عــن تــحكم اإلنــسان مــثل 
الـنقص الـوراثـي أو نـقص الـتغذيـة أثـناء الـطفولـة، وتـؤثـر بـشكل كـبير عـلى نـمو الـفرد خـالل حـياتـه. ولـكن هـذه 
املـؤثـرات املـاديـة ليسـت دائـمة وال تسـتطيع إيـذاء الـروح، وفـي أسـوأ الـحاالت يـمكن لـها أن تـعّوق مـؤقـتًا عـملية 
الـنمو الـروحـي وحـتى هـذا الـتأثـير يـمكن لـه أن يـتوازن نـتيجة أيـة تـطورات سـريـعة. فـي الـواقـع تشـرح اآلثـار 
ـه غــالــبًا مــا تــكون عــزيــمة اإلنــسان وشــجاعــته وكــفاحــه ضــد نــقائــصه الــنفسية والــجسمية  املــباركــة الــبهائــية بــأنّـَ
والـــذهـــنية هـــي الـــتي تـــنمي طـــاقـــاتـــه الـــروحـــية وتـــنعشها وهـــذه الـــنقائـــص تـــعد نـــعمة فـــي ثـــوب نـــقمة وتـــساعـــد 
اإلنــسان عــلى نــموه الــروحــي. وبــناء عــليه فــإنَّ االعــتقاد بــإنَّ الــحالــة الــجسمية لــإلنــسان يــمكن أن تــؤثــر عــلى 
عـملية الـنمو الـروحـي لـه ولـو بـصورة مـؤقـتة إالَّ إنّـَها شـديـدة يـغايـر االعـتقاد بـإنَّ اإلنـسان عـبارة عـن مـزيـج مـن 

الجينات وعناصر بيئية طبيعية طبًقا العتقاد العديد من الفالسفة املاديني. يقول حضرة عبد البهاء:
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"كـل مـوجـود البـد لـه مـن أن يـكون إمّــا فـي حـالـة ارتـقاء أو فـي حـالـة تـدنـي، فـليس هـناك فـي الـكائـنات تـوقـف، 
ذلــك ألنَّ جــميع الــكائــنات لــها حــركــة جــوهــريــة.. وكــذلــك الــحال فــي عــالــم األرواح فــإذا لــم يــتحقق لــلروح الــرقــي 
فـهو تـوقـف، ولـكن الـتوقـف مـمتنع ألنَّ الحـركـة مـن لـوازم الـوجـود الـذاتـية الـتي ال انـفكاك لـها.. مـن الـواضـح أنَّ 
، وملـا لـم يـكن لـلروح تـدنـي فـال بـد لـها مـن الـترقـي، وبـالـرغـم مـن أنَّ املـراتـب محـدودة  الـروح ال تـوقـف لـها وال تـدنٍّ
إال إنَّ الــفيوضــات الــربــانــية غــير محــدودة والــكماالت اإللهية غــير مــتناهــية، ولهــذا فــالــروح فــي رقــي دائــم ألنَّ 

اكتسابها للفيض مستمر(1)". 

إنَّ مـــوضـــوع تـــطور اإلنـــسان مـــن خـــالل الـــكفـاح واملـــعانـــاة قـــد ورد فـــي الـــكثير مـــن اآلثـــار الـــبهائـــية. ومـــع أنَّ 
الـــعديـــد مـــن حـــاالت املـــعانـــاة نـــاتـــجة عـــن إهـــمالـــنا ويـــمكن تـــجنبها، أال أنَّ هـــناك مـــقدارًا مـــعينًا مـــن املـــعانـــاة 
ضـروري أليـة عـملية لـلنمو. فـي الـواقـع نـفهم ونـدرك بـأنَّ املـعانـاة والـتضحية هـما عـنصران رئـيسيان لـلوصـول 
إلـى الـنجاح املـادي والـفكري. وبـناء عـليه يـجب أن ال نسـتغرب لــو قـلنا بـأنَّ كـفاحـنا نـحو الـوصـول إلـى الـنمو 

الروحي يتطلب توفر هذه العناصر نفسها. يقول حضرة عبد البهاء:

"كــل مــا هــو هــام فــي هــذا الــعالــم يــتطلب اعــتناء شــديــًدا مــن طــالــبه. وعــلى كــل مــكافــح أن يتحــمل الــصعاب 
واملـشقات إلـى أن يـصل إلـى مـقصده ويـحقق الـنجاح الـكبير. هـذا هـو حـال كـل مـن يـتعلق بهـذا الـعالـم. أمـا 

ما يتعلق العالم اآلخر فهو أعلى مرتبة وشأنا(1)". (مترجم عن اإلنجليزية)

وهـــذا يـــجعلنا نـــتطرق للحـــديـــث عـــن املـــفهوم الـــبهائـــي لـــلعالقـــة بـــني الـــخير والشـــر فـــي اإلنـــسان ويـــصفها لـــنا 
حضرة عبد البهاء بقوله:

"... لـيس فـي الـفطرة شـر بـل كـلها خـير حـتى الـصفات واألخـالق املـذمـومـة املـالزمـة لـذاتـية الـبعض مـن الـنوع 
اإلنـسانـي فـإنّـَها فـي الـحقيقة ليسـت مـذمـومـة. مـثالً يـالحـظ فـي بـدايـة حـياة الـطفل الـذي يـرضـع مـن الـثدي إنَّ 
آثـار الحـرص بـاديـة مـنه كـما يـشاهـد مـنه أيـًضا آثـار الـغضب والقهـر، وإذا يـقال إنَّ الـحسن والـقبح كـالهـما 
فطري في الحقيقة اإلنسانية وهذا مناف للخير املطلق الذي هو في الخلقة والفطرة. فالجواب إنَّ الحرص 
الـذي هـو طـلب الـزيـادة صـفة مـمدوحـة لـو اسـتعملت فـي مـوضـعها، فـمثالً لـو يحـرص اإلنـسان عـلى تـحصيل 
الــــعلوم واملــــعارف وعــــلى أن يــــكون رحــــيًما ذا مــــروءة وعــــدالــــة فــــإنَّ ذلــــك مــــمدوح جــــًدا. ولــــكن هــــذه الــــصفات لــــو 

استعملت في غير موضعها لكانت مذمومة، إذًا صار من املعلوم أنَّه ال يوجد في الفطرة شر أبًدا". 

ولهـــذا ال يـــقبل الـــديـــن الـــبهائـــي مـــفهوم "الخـــطيئة األصـــلية" أو أيـــة عـــقيدة أخـــرى تـــعتبر الـــناس فـــي األصـــل 
مذنبني أو فيهم الشر أو أنَّ عنصر الشر ضمن عناصر اإلنسان الطبيعية. فجميع القوى وامللكات الكامنة 
فـينا هـي مـواهـب وبـركـات إلهية وذات نـفع بـشكل عـام لـنّمونـا وتـطّورنـا الـروحـي. وبـاملـثل فـإنَّ الـتعالـيم الـبهائـية 
ـه  تــرفــض وجــود مــا يــسّمى بــالــشيطان أو اإلبــليس أو أيــة قــوى شــيطانــية. ولــكن يــمكن تــفسير الشــر عــلى أنّـَ
غــــياب الــــخير وأنَّ الــــظالم هــــو حــــجب الــــنور وأنَّ الــــبرودة تــــعنى غــــياب الحــــرارة(2). ومــــثلما الــــشمس مــــصدر 
الـحياة فـي الـنظام الـشمسي فـإنَّ هـناك قـوة عـظمى وقـدرة فـي الـكون واحـدة، هـي تـلك الـتي نـنعتها "بـاهلل" 

جلَّ وعال.
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وعــــلى أي حــــال إذا بــــعدنــــا عــــن اهلل ســــبحانــــه وتــــعالــــى بــــمحض إرادتــــنا أو لــــم نــــبذل الجهــــد الــــكافــــي لــــتطويــــر 
قـدراتـنا الـروحـية تـكون الـنتيجة الـنقص والـبعد عـن الـكمال. قـد تـكون أحـيانًـا فـي حـياتـنا أو فـي حـياة املـجتمع 
نــقائــص يــمكن أن نــطلق عــليها "نــقاطًــا ســوداء". هــذه الــنقاط هــي الــنقائــص والــبعد عــن الــكمال. وقــد وضــح 

حضرة عبد البهاء بأنَّ "الشر هو النقص".

إذا قـام الـنمر بـقتل والـتهام حـيوان آخـر ال يـسّمى هـذا عـمالً شـريـرًا ألنَّ ذلـك تـعبير عـن غـريـزة الـنمر مـن أجـل 
بـقائـه. أمـا إذا قـام إنـسان بـقتل وأكـل لحـم أخـيه اإلنـسان فـإنَّ هـذا الـعمل يـعتبر شـريـرًا وإجـرامـيًا وهـو عـمل 

ال يعبر عن طبيعتنا الحقيقية ألنَّنا نستطيع عمل خالف ذلك.

ـــنا مخــــلوقــــات لــــم نــــصل لــــدرجــــة الــــكمال بــــعد فــــإنَّ أمــــامــــنا احــــتياجــــات جــــوهــــريــــة عــــلينا تــــلبيتها. هــــذه  وبــــما أنّـَ
االحـتياجـات جـزء مـنها مـادي ومـلموس وجـزء آخـر روحـي وغـير مـلموس. إنّـَها إرادة الـحق الـتي جـعلتنا هـكذا 
ووضـعتنا فـي هـذه الـرتـبة. وألنَّ مـحبة اهلل لخـلقه عـظيمة وواسـعة فـإنّـَه سخـر لـنا كـل شـيء لـتلبية احـتياجـاتـنا. 
أمـا إذا قـمنا بـتلبية بـعض احـتياجـاتـنا بـطرق غـير مشـروعـة أو غـير صـحيحة مـتعمديـن أو عـن جـهالـة، نـكون 
عـندهـا قـد تـصرفـنا بـخالف طـبيعتنا الـحقيقية وأوجـدنـا داخـل أنـفسنا شـهوات جـديـدة تـتعارض واحـتياجـاتـنا 

الحقيقية. وفي هذا الخصوص يقول حضرة عبد البهاء:

".. االســتعداد عــلى قــسمني: اســتعداد فــطري واســتعداد اكــتسابــي، فــاالســتعداد الــفطري الــذي خــلقه اهلل 
كـــله خـــير مـــحض إذ لـــيس مـــن شـــّر فـــي الـــفطرة أمـــا االســـتعداد االكـــتسابـــي فـــهو ســـبب حـــصول الشـــر، مـــثالً 
خـــلق اهلل جـــميع البشـــر ووهـــبهم قـــابـــلية واســـتعداًدا ليســـتفيدوا مـــن الشهـــد والـــسكر ويـــتضرروا ويهـــلكوا مـــن 
الـسم، فهـذه الـقابـلية واالسـتعداد كـالهـما فـطري أعـطاهـما اهلل لجـميع الـنوع اإلنـسانـي عـلى حـد سـواء ولـكن 
اإلنــسان يشــرع فــي اســتعمال الــسم قــليالً قــليالً ويــتناول مــنه كــل يــوم مــقدارًا ويــزيــد عــليه شــيئًا فــشيئًا حــتى 
يــصل األمــر إلــى أنّـَـه لــو لــم يــتناول كــل يــوم درهــًما مــن األفــيون لهــلك وانــقلب اســتعداده الــفطري انــقالبًــا كــليًا 
فـــانـــظروا كـــيف يـــتغير االســـتعداد والـــقابـــلية الـــفطريـــة تـــغيرًا جـــذريًـــا حـــتى يـــتحول إلـــى الـــعكس بســـبب تـــفاوت 
الــــعادة والــــتربــــية فــــليس االعــــتراض عــــلى األشــــقياء مــــن جــــهة االســــتعداد والــــقابــــلية الــــفطريــــة بــــل مــــن جــــهة 

االستعداد والقابلية االكتسابية(1)". 

بـنّي لـنا حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ الـكبر والـغرور واألنـانـية هـي مـن عـظائـم املـّعوقـات لـلنمو الـروحـي لـإلنـسان. الـكبر 
يــــعني املــــبالــــغة فــــي رفــــع شــــأن وأهــــمية اإلنــــسان لــــنفسه وهــــذا يــــؤدي إلــــى اإلحــــساس بــــتفوق اإلنــــسان عــــلى 
ـه يــسيطر تــمامًـــا عــلى حــياتــه وعــلى الــظروف املــحيطة بــه  اآلخــريــن. إنَّ الــشخص املــتكبر واملــغرور يــشعر بــأنّـَ
ـه يــتطلع إلــى الــقوة والــسيطرة عــلى اآلخــريــن ألنَّ هــذه الــقوة والــسيطرة تــحفظ لــه اإلحــساس بــالــتفوق  كــما أنّـَ
ــه يـــدفـــع  والـــتعالـــي املـــوهـــوم الـــذي يـــشعر بـــه. وعـــلى ذلـــك يـــعتبر الـــكبر والـــغرور عـــائـــًقا أمـــام الـــنمو الـــروحـــي ألنّـَ
بــاإلنــسان املــغرور إلــى تــصور طــموحــات عــديــدة ويــحاول تــحقيقها ولــكنها مــبنية عــلى أوهــام وخــياالت بــاطــلة 

في ذهنه.

بـــعبارة أخـــرى، إنَّ املـــفتاح لـــدراســـة وفـــهم األخـــالقـــيات والســـلوكـــيات الـــبهائـــية يـــبدأ بـــدراســـة الـــفكر الـــبهائـــي 
لـحقيقة الـتطور الـروحـي. فـما يـفضي إلـى الـرقـي الـروحـي هـو الـخير، ومـا يـؤدي إلـى إعـاقـته هـو الشـر بـذاتـه. 
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وبــناء عــليه، فــمن وجــهة الــنظر الــبهائــية فــإنَّ مــعرفــة الــخير مــن الشــر أو الــصواب مــن الخــطأ يــعني الــوصــول 
إلــى مــرحــلة مــعينة مــن الــعلم واملــعرفــة الــذاتــية الــتي تــتيح لــنا درك ومــعرفــة الــشيء املــساعــد لــتطورنــا الــروحــي 
والــشيء املــعيق لــه(1). وال يــمكن الــحصول عــلى هــذا الــنوع مــن الــعلم واملــعرفــة إالَّ مــن خــالل تــعالــيم األنــبياء 

واملرسلني.

أكــدَّ حــضرة بــهاء اهلل كــرارًا ومــرارًا بــأنَّ الــديــن الــسماوي هــو وحــده الــقادر عــلى إنــقاذنــا مــن وهــدة الخــطيئة 
والـنقيصة. والسـبب فـي ذلـك أنَّ اهلل جـلت قـدرتـه أرسـل األنـبياء واملـرسـلني ومـظاهـر أمـره لـيضيئوا لـنا الـطريـق 
لــلرقــي الــروحــي وأن يــنعشوا قــلوبــنا بــمحبة اهلل لــكي نــدرك طــاقــاتــنا الــحقيقية ونــبذل الجهــد حــتى نــبقي عــلى 
وصـــال مـــع اهلل. هـــذا هـــو طـــوق الـــنجاة الـــذي يـــأتـــي بـــه الـــديـــن. إال أنَّ كـــل ذلـــك ال يـــجنّبنا الـــوقـــوع بـــشيء مـــن 
"الخـطيئة األصـلية" وال يحـمينا مـن بـعض الـقوى الـشيطانـية وإنّـَما يحـررنـا مـن طـبيعتنا الـدانـية ويـفك قـيودنـا 

التي تجلب لنا اليأس لنا وتهدد حياتنا االجتماعية بالدمار وتنّور طريقنا نحو سعادة حقيقية ومرضية.

حـًقا إنَّ السـبب الـحقيقي وراء كـل مـا يـعانـيه الـعالـم مـن مـحن وأزمـات وتـعاسـة تـعصف بـه عـلى مـدى واسـع 
هو أنَّ البشرية ابتعدت عن الدين الحقيقي واملبادئ الروحانية. إنَّ العالج الوحيد وطريق النجاة في أي

عـصر كـما يـعتقد الـبهائـيون هـو الـرجـوع إلـى اهلل مـرة أخـرى واإليـمان بـرسـولـه لـذلـك الـعصر وأتـباع تـعالـيمه 
ـه لــو نــظرنــا إلــى أحــوالــنا فــي وضــعنا الــحالــي ســندرك فــي نــهايــة األمــر  وأحــكامــه. أشــار حــضرة بــهاء اهلل بــأنّـَ
ونـقر بـأنّـَنا ال نـملك ألنـفسنا شـيئًا. فـكل مـا نـحن عـليه أو نـملكه مـن جـسم مـادي وروح مـا هـو إالّ مـن خـالـقنا 
عـز وجـل. وألنَّ اهلل قـد وهـبنا كـل هـذه الـعطايـا، فـإنّـَنا فـي املـقابـل نـشعر بـااللـتزام تـجاه سـبحانـه وتـعالـى. قـال 

حضرة بهاء اهلل بأنَّ للعباد وظيفتني تجاه الخالق عز وجل:

"إنَّ أول مـا كـتب اهلل عـلى الـعباد عـرفـان مشـرق وحـيه ومـطلع أمـره الـذي كـان مـقام نـفسه فـي 
عـالـم األمـر والخـلق... إذا فـزتـم بهـذا املـقام األسـنى واألفق األعـلى يـنبغي لـكل نـفس أن يـتّبع 

ما أمر به من لدى املقصود ألنَّهما مًعا ال يقبل أحدهما دون اآلخر(1)".

وفــي مــقام آخــر ذكّــــر حــضرة بــهاء اهلل أتــباعــه بــأنَّ تــلك الــوظــيفة الــتي مــنحنا اهلل إيــاهــا مــا هــي إالَّ ملــنفعتنا 
ــه غـــني عـــن الـــعاملـــني. وعـــلى ذلـــك يـــجب أْن نـــكون  ومـــصلحتنا. إنَّ اهلل لـــيس بـــحاجـــة إلـــى أدعـــيتنا وطـــاعـــتنا ألنّـَ
مـطمئنني بـأنَّ كـل مـا يـفعله الـحق تـبارك وتـعالـى هـو لـخير البشـر ونـابـع مـن مـحبته الـالمـتناهـية ملخـلوقـاتـه وال 

مصلحة له في ذلك. يقول حضرة بهاء اهلل:

"وكـّلما أمـرَت بـه عـبادك مـن بـدايـع ذكـرك وجـواهـر ثـنائـك هـذا مـن فـضلك عـليهم لـيصعدن بـذلـك 
إلـى مـقر الـذي خـلق فـي كـينونـاتـهم مـن عـرفـان أنـفسهم وإنّـَك لـم تـزل كـنت مـقدسًـــا عـن وصـف 

ما دونك وذكر ما سواك(2)”.

بـاخـتصار إنَّ السـبب الـروحـي لـحياتـنا عـلى هـذه األرض هـو اإلعـداد نـفسيًا وروحـيًا ألنَّ حـياتـنا هـي مـرحـلة 
تــطور يــجب مــن خــاللــها أْن نــركــز عــلى تــطويــر وتــنمية حــياتــنا الــروحــية الــفطريــة وقــدراتــنا الــفكريــة والــذهــنية. 
ونـظرًا ألنَّ هـذه الـقوى والـقدرات هـي االسـتعداد الـفطري لـروحـنا الـخالـد، لـذا فـإنّـَها أبـديّـَة وعـلينا أْن نـجاهـد 

�٨٤



ـه يســتحق مــنّا مــثل تــلك  فــي تــطويــرهــا. وطــاملــا أنَّ الــروح هــو الــجانــب الــوحــيد الــذي يــبقى لــنا إلــى األبــد، فــإنّـَ
املجهودات. فكل شيء يدعم تطورنا الروحي هو خير محض وما يعيقه هو شر مقيت. 

أرسـل اهلل تـعالـى األنـبياء واملـرسـلني لـيوضـحوا لـنا املـبادئ الـحقيقية الـتي تـحكم طـبيعتنا الـروحـية. مـن أجـل 
أْن نــتنعم بــحياة نــاجــحة ســعيدة يــجب أْن نــتوجــه إلــى الــرســالــة الــسماويــة ونــقبل بــتعالــيم األنــبياء واملــرســلني 
ومـظاهـر أمـر اهلل. وبـعملية الـنمو هـذه يسـتطيع الـفرد أن يـعكس بـصورة أكـمل تـلك الـصفات اإللهية ويـتقرب 
إلـيها. وفـي نـفس الـوقـت إنَّ املـبادئ االجـتماعـية الـتي أتـى بـها األنـبياء واملـرسـلون إْن تـمَّ تـطبيقها بـشكل جـيد 
وصـحيح فـإنّـَها تـساعـد عـلى خـلق جـو اجـتماعـي مـناسـب لـعملية الـنمو الـروحـي. إنَّ خـلق جـو اجـتماعـي كهـذا 

يعتبر من وجهة النظر الروحية ذلك الهدف األساسي للمجتمع اإلنساني.

وضـع لـنا حـضرة بـهاء اهلل مـعيارًا أخـالقـيًا عـالـيًا ودعـانـا إلـى املـجاهـدة واملـكافـحة بـكل قـدراتـنا لـلوصـول إلـيه. 
ــنا فـــي نـــهايـــة األمـــر مـــسئولـــون أمـــامـــه عـــن تـــصرفـــاتـــنا  وبـــما أنَّ اهلل جـــل وعـــال قـــد وهـــب لـــنا اإلرادة الحـــرة فـــإنّـَ
ل عـلينا مـا ال طـاقـة لـنا بـه وفـي نـفس الـوقـت إنّـَه عـطوف ورحـيم ويـغفر الـذنـوب  وأعـمالـنا. إنَّ اهلل عـادل وال يحـمِّ
ويـسامـح مـن يـتوب إلـيه تـوبـة صـادقـة. فـي تـعبير رائـع وجـميل يـصف حـضرة بـهاء اهلل الـسجايـا األخـالقـية و 

الصفات الروحانية لألفراد ويدعو أتباعه إلى السير على هذه النهج بقوله املبارك:

"كـن فـي الـنعمة مـنفًقا وفـي فـقدهـا شـاكـرًا وفـي الـحقوق أمـينًا وفـي الـوجـه طـلًقا ولـلفقراء كـنزًا 
ولـــألغـــنياء نـــاصـــًحا ولـــلمنادي مـــجيبًا وفـــي الـــوعـــد وفـــيًّا وفـــي األمـــور مـــنصفًا وفـــي الجـــمع 
صـامـتًا وفـي الـقضاء عـادالً ولـإلنـسان خـاضـًعا وفـي الـظلمة سـراجًـــا ولـلهموم فـرجًـــا ولـلظمآن 
بحـرًا ولـلمكروب مـلًجأ ولـلمظلوم نـاصـرًا وعـضًدا وظهـرًا وفـي األعـمال مـتقيًا ولـلغريـب وطـنًا 
ولـلمريـض شـفاًء وللمسـتجير حـصنًا ولـلضريـر بـصرًا وملـن ضـل صـراطًا ولـوجـه الـصدق جـماالً 
ولـهيكل األمـانـة طـرازًا ولـبيت األخـالق عـرشًــــا ولجسـد الـعالـم روحًـــا ولـجنود الـعدل رايـة وألفق 
الــخير نــورًا ولــألرض الــطيبة رذاذًا ولبحــر الــعلم فــلًكا ولــسماء الــكرم نجــًما ولــرأس الــحكمة 

إكليالً ولجبني الدهر بياًضا ولشجر الخشوع ثمرًا(1)".

املظاهر اإللهية:

كـما بـيّنا سـابـًقا، فـإنَّ الـتعالـيم الـبهائـية تـشير إلـى أنَّ الـقوة املحـرّكـة لجـميع أشـكال الـتطور اإلنـسانـي مـنبعها 
الـفيض اإللهي الـذي يـأتـي بـه الـرسـل ومـظاهـر أمـر اهلل. قـد ال يـتفق الـبعض عـلى أنَّ الـتاريـخ اإلنـسانـي قـد 
تـأثـر بشـدة بـما جـاء بـه مـؤسـسو أديـان الـعالـم الـعظام. إنَّ اآلثـار الـعظيمة الـتي أوجـدتـها الـحضارة املـسيحية 
وحـضارة بـوذا ومـوسـى ومحـمد صـلى اهلل عـليه وسـّلم ال نـراهـا فـي تـعدد الـثقافـات واألنـظمة املـختلفة فحسـب، 
بـل فـي املُثُل الـتي خـّلفتها حـياة هـؤالء املـرسـلني لـلجنس البشـري أيـًضا. وحـتى أولـئك الـذيـن لـم يـؤمـنوا بـهم أو 

يتبعوهم فقد اقروا بعظمة ونفوذ و تأثير تلك الرموز على حياة األفراد والعامة.

إنَّ إدراك األثـر الـعظيم الـذي تـركـه مـؤسـسو األديـان الـرئـيسية الـعظيمة عـلى الـتاريـخ البشـري يـقودنـا بـالـطبع 
إلـى الـتساؤل الـفلسفي حـول مـاهـية طـبيعتهم. إنّـَه مـوضـوع يـعد أحـد أكـثر املـواضـيع إثـارة للجـدل فـي فـلسفة 
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الـديـن وقـد وضـعت لـه عـدة إجـابـات. فـمن جـانـب يـنظر الـبعض إلـى مـؤسـسي األديـان عـلى أنّـَهم فـالسـفة أو 
مـفكرون عـظام ولـكنهم تـقدمـوا فـي عـلومـهم وتبحّــــروا أكـثر مـن غـيرهـم مـن فـالسـفة عـصرهـم. ومـن جـانـب آخـر 
أعــلنوا بــأنّـَـهم مــبعوثــون مــن جــانــب الــحق تــبارك وتــعالــى وأنَّ روح الــحق قــد حــّلت بــهم وهــناك نــظريــات عــديــدة 

أخرى تقع بني هاتني النظريتني(1).

وعــلى ذلــك لــيس مســتغربًــا أن تــعالــج اآلثــار الــبهائــية هــذا املــوضــوع بــشكل مــركّـــز وهــو مــوضــوع يــخص أصــل 
الــديــن بــالتحــديــد. طــرح حــضرة بــهاء اهلل املــفهوم الــبهائــي لــطبيعة مــظاهــر أمــر اهلل بــشكل مسهــب فــي أحــد 

كتبه الرئيسية املعروفة بكتاب اإليقان.

ذكــر حــضرة بــهاء اهلل بــأنَّ جــميع األنــبياء واملــرســلني واملــبعوثــني مــن لــدى اهلل لــديــهم نــفس حــالــة الــعلم بــالــغيب 
ـه ال فــرق بــينهم مــطلًقا وال يــعلو أي مــنهم  والــعلم بــما وراء الــطبيعة ويحــملون نــفس املــقام الــروحــانــي. كــما أنّـَ

على اآلخر. وحول مظاهر أمر اهلل ومهابط الوحــي يقول حضرة بهاء اهلل:

"هــؤالء الــهياكــل الــقدســية هــم املــرايــا األولــية األزلــية الــذيــن يتحــدثــون عــن ذلــك الــغيب املــنيع وعــن كــل أســمائــه 
وصـــــفاتـــــه وإنَّ الـــــعلم والـــــقدرة والســـــلطنة والـــــعظمة والـــــرحـــــمة والـــــحكمة والـــــعزة والـــــجود والـــــكرم وجـــــميع هـــــذه 
ــما  الـــصفات ظـــاهـــرة مـــن هـــؤالء الـــجواهـــر األحـــديـــة. لـــم تـــكن هـــذه الـــصفات خـــاصـــة لـــلبعض دون اآلخـــر وإنّـَ
اتــصف جــميع األنــبياء املــقربــني واألصــفياء املــقدســني بهــذه الــصفات وبهــذه األســماء.. قــد تظهــر بــعض هــذه 
الـصفات فـي تـلك الـهياكـل الـنوريـة بـالـشكل الـظاهـر وقـد ال تظهـر ولهـذا إن لـم تظهـر صـفة حسـب الـظاهـر فـي 

تلك األرواح املجردة فإنَّ ذلك ال ينفي وجود تلك الصفة اإللهية واالسم الرباني فيهم(1)". 

كــما وضــحنا أثــناء مــناقشــتنا ملــبدأ وحــدة األديــان فــي الــفصل الــخامــس مــن هــذا الــكتاب شــرح حــضرة بــهاء 
ـما بســبب  اهلل بــأنَّ الــتبايــن الــظاهــر بــني تــعالــيم األنــبياء والــرســل لــيس مــرّده اخــتالفًــا فــي املــقام واألهــمية وإنّـَ

االحتياجات املتعددة ولوازم العصر الذي ظهروا فيه. وعليه تفضل حضرة بهاء اهلل قائالً:

ــا  "هـــذه األصـــول والـــقوانـــني واألنـــظمة املـــحكمة املـــتينة ظهـــرت مـــن مـــطلع واحـــد وأشـــرقـــت مـــن مشـــرق واحـــد أمّـَ
التباينات بينها فهي لصالح الوقت والزمان والقرون واألعصار".

وفـي أشـد تحـذيـراتـه خـاطـب حـضرة بـهاء اهلل أولـئك الـذيـن يتخـذون مـن اخـتالف تـعالـيم الـرسـل وشـخصياتـهم 
طريًقا إلى تباين مقاماتهم حيث قال تبارك قوله:

 
"إيّـَاكـم يـا مـأل الـتوحـيد ال تـفرقـوا فـي مـظاهـر أمـر اهلل وال فـيما نـزل عـليهم مـن اآليـات وهـذا حق 
الـتوحـيد إن أنـتم ملـن املـوقـنني وكـذلـك فـي أفـعالـهم وأعـمالـهم وكـلما ظهـر مـن عـندهـم ويظهـر مـن 
لـدنـهم كـل مـن عـند اهلل وكـل بـأمـره عـامـلني ومـن فـّرق بـينهم وبـني كـلماتـهم ومـا نـزل عـليهم أو 
فـــي أحــــوالـــهم وأفـــعالـــهم فـــي أقـــل مـــما يـــحصى لـــقد أشـــرك بـــاهلل وآيـــاتـــه وبـــرســـله وكـــان مـــن 

املشركني(2)".
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وعـلى أي حـال إنَّ املـبدأ الـبهائـي الـخاص بـوحـدة األنـبياء واملـرسـلني ال يـعني بـأنَّ نـفس روح هـؤالء املـرسـلني 
قــد ظهــر مــرة أخــرى فــي هــياكــل عــنصريــة مــختلفة. فــسيدنــا مــوســى وعــيسى ومحــمد عــليهم الســالم وكــذلــك 
حـــضرة بـــهاء اهلل كـــانـــوا شـــخصيات مـــختلفة وحـــقائـــق ذاتـــية مســـتقلة. إنَّ وحـــدتـــهم تـــعني أنَّ كـــل واحـــد مـــنهم 
يـعكس الـصفات والـفضائـل اإللهية بـنفس املسـتوى وأنَّ الـروح اإللهية الـتي تجـّلت بـأحـدهـم مـماثـلة لـتلك الـتي 

تجلت على اآلخرين. 

ـه املــصدر الــوحــيد لــحياة الــكون  حــول هــذا الــبحث شــبه حــضرة بــهاء اهلل الــذات اإللهية بــالــشمس املشــرقــة ألنّـَ
مـــثلما الـــشمس املـــاديـــة الـــتي هـــي مـــصدر الـــحياة لجـــميع الـــكائـــنات عـــلى ســـطح الـــكرة األرضـــية. إنَّ أشـــعة 
الــشمس الــساطــعة بــمثابــة نــفثات روح الــقدس وإنَّ هــؤالء األنــبياء واملــرســلني عــبارة عــن مــرآة صــافــية تــعكس 
تــلك الــحقيقة الــغيبية. وعــندمــا نــّوجــه عــدة مــرايــا صــافــية بــاتــجاه نــفس الــشمس فــإنَّ الــشمس تــعكس نــفسها 
عـــلى جـــميع هـــذه املـــرايـــا. ورغـــم ذلـــك كـــل مـــرآة تـــعتبر مـــختلفة عـــن األخـــرى ولـــها خـــواصـــها الـــذاتـــية املـــميزة. 
وبـالـطريـقة نـفسها فـإنَّ كـل مـبعوث سـماوي يـعتبر شـخصية مـميزة وفـريـدة إالّ أنَّ الـروح والـصفات والـكماالت 

اإللهية التي تجلت في كل واحد منهم هي متساوية وعلى نفـس الدرجـة من التجلي(1).

إنَّ األنـبياء واملـرسـلني واملـظاهـر اإللهية لـهم عـالـم خـاص بـهم يـقع بـني عـالـم الـحق (اهلل) وعـالـم الخـلق (الـجنس 
ـه يــملك مــميزات وقــدرات ال يــملكها الــحيوان مــثل تجــلي الــروح  البشــري). فــاإلنــسان مــتفوق عــلى الــحيوان ألنّـَ
البشـــريـــة غـــير املـــاديـــة فـــيه. والـــرســـل أيـــًضا، فـــفيهم قـــوى وقـــدرات مـــعينة ال تـــوجـــد فـــي اإلنـــسان الـــعادي. هـــذا 
الـتفاوت لـيس فـي املـرتـبة أو الـدرجـة وإنّـَما فـي الـنوع والـطبيعة الـخاصـة الـتي تـميز املـظاهـر املـقدسـة اإللهية 
ــهم لـــيسوا مـــفكريـــن عـــظامًــــا أو فـــالســـفة ذوي فـــهم وعـــلم عـــظيمني بـــل أعـــلى شـــأنًـــا  عـــن غـــيرهـــم مـــن البشـــر. إنّـَ
ومـــنزلـــة عـــن الـــذيـــن ال يـــملكون طـــاقـــات وخـــواص مـــعينة كـــامـــنة فـــيهم. وهـــذه الـــطاقـــات والـــقدرات ذات طـــبيعة 

معينة.

لــــوحــــظ أنَّ لــــإلنــــسان طــــبيعتني: إحــــداهــــما جــــسمية وتــــحتوي عــــلى عــــناصــــر تــــعمل عــــلى نــــفس مــــنوال الــــجسم 
الــحيوانــي واألخــرى روحــية وتــضم روح اإلنــسان األبــديــة وغــير املــاديــة. وقــد أشــار حــضرة بــهاء اهلل إلــى أنَّ 
جـميع املـرسـلني ومـظاهـر أمـر اهلل لـهم هـاتـان الـخاصـتان ولـكن بـاإلضـافـة إلـى ذلـك لـهم طـبيعة وخـاصـية ثـالـثة 
تــليق بــمكانــتهم وهــي تــلقيهم لــلوحــي والــرســالــة اإللهية مــن جــانــب الــغيب املــنيع ونــقل هــذه الــرســالــة املــعصومــة 

عن الخطأ إلى العالم البشري. وحول هذا املوضوع يقول حضرة عبد البهاء:

"اعـلم أنَّ املـظاهـر املـقدسـة وإن كـانـت مـقامـات كـماالتـهم ال تـتناهـى إال أنَّ لـهم ثـالث مـراتـب. فـاملـرتـبة األولـى 
هـي الـجسمانـية والـثانـية اإلنـسانـية الـتي هـي الـنفس الـناطـقة والـثالـثة هـي الـظهور اإللهي والجـلوة الـربـانـية. 
ـه مــركــب مــن الــعناصــر وال بــد لــكل تــركــيب مــن تحــليل وال يــمكن أالَّ يتحــلل  ــا املــقام الــجسمانــي فمحــدث ألنّـَ أمّـَ
الـــتركـــيب واملـــقام الـــثانـــي مـــقام الـــنفس الـــناطـــقة الـــتي هـــي حـــقيقة اإلنـــسانـــية وهـــي محـــدثـــة أيـــًضا واملـــظاهـــر 
املــقدســة مشــتركــة مــع جــميع الــنوع اإلنــسانــي فــي ذلــك.. لــلروح اإلنــسانــي بــدايــة ولــكن ليســت لــه نــهايــة وهــي 
بـــاقـــية إلـــى األبـــد.. واملـــقام الـــثالـــث هـــو الـــظهور اإللهي والجـــلوة الـــربـــانـــية وكـــلمة اهلل والـــفيض األبـــدي والـــروح 
ـما هــما مــن خــصائــص عــالــم اإلمــكان ولــيس بــالنســبة  ـة إنّـَ ل وال آخــر لــه ألنَّ األولــيَّة واآلخــريّـَ الــقدس وهــو ال أوَّ
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ـا حـقيقة الـنبوة الـتي هـي كـلمة اهلل واملظهـريـة الـكامـلة فليســت لــها بـدايـة ولـن تـكون لـها  إلـى عـالـم الـحق.. أمّـَ
نهاية ولكن إشراقها متفاوت كإشراق الشمس(1)". 

ـه حــتى الــروح اإلنــسانــية لــألنــبياء واملــرســلني تــختلف عــن مــثيلتها  كــما يــضيف ويشــرح حــضرة عــبد الــبهاء بــأنّـَ
في األفراد العاديني:

ـا الــحقيقة الــشاخــصة لــلمظاهــر الــرحــمانــية فــهي حــقيقة مــقدســة ألنّـَـها مــن حــيث الــذات والــصفات مــمتازة  "أمّـَ
عــن جــميع األشــياء مــثالً إنَّ الــشمس مــن حــيث االســتعداد تــقتضي اإلنــوار وال تــقاس بــاألقــمار.. وعــلى هــذا 
فــسائــر الــحقائــق اإلنــسانــية هــي نــفوس كــالــقمر الــذي يــقتبس األنــوار مــن الــشمس أمّــا تــلك الــحقيقة املــقدســة 

فهي مضيئة بنفسها(2)". 

وعــلى ذلــك ال نســتطيع أن نــعتبر املــبعوث الــسماوي مجــرد شــخص عــادي اخــتاره اهلل لــيكون مــبعوثًــا ورســوالً 
ــه وجـــود خـــاص لـــه عـــالقـــته الـــخاصـــة مـــع اهلل الـــذي أرســـله مـــن عـــالـــم الـــروح لـــيكون وســـيلة إليـــصال  لـــه. بـــل إنّـَ
الــرســالــة اإللهية للبشــريــة. وعــلى الــرغــم مــن أنَّ الــروح اإلنــسانــية لــلمرســلني لــه بــدايــة مــعينة ولــكن أرواح هــذه 
الـــنفوس املـــقدســـة وجـــدت فـــي عـــالـــم الـــروح قـــبل والدتـــه املـــاديـــة فـــي هـــذا الـــعالـــم. إنَّ األرواح الـــخالـــدة لـــألفـــراد 
ـما تــتكون الــروح اإلنــسانــية مــنذ  الــعاديــني مــن جــانــب آخــر ال تــكون فــي عــالــم الــروح قــبل والدة اإلنــسان وإنّـَ

تكوين النطفة في رحم األم. وحول الوجود السابق للروح اإلنسانية لألنبياء والرسل ومظاهر الظهور
يقول حضرة شوقي أفندي:

"إنَّ األنـبياء- بـعكس حـالـنا نـحن– لـهم وجـود سـابـق. إنَّ روح الـسيد املـسيح وجـد فـي عـالـم الـروح قـبل والدتـه 
فــي هــذا الــعالــم. وال يــمكننا تــصور كــيفية ذلــك الــعالــم، ولهــذا فــإنَّ الــكلمات عــاجــزة عــن وصــف حــالــة وجــوده 

وروحه املقدسة(1)".

إنَّ األنـبياء والـرسـل مـنذ طـفولـتهم عـلى عـلم بـحقيقتهم وشـخصيتهم عـلى الـرغـم مـن أنَّ إعـالنـهم لـلدعـوة يـأتـي 
فـي وقـت الحـق مـن حـياتـهم. وحـيث أنّـَهم هـم املـتلقون لـلفيض اإللهي مـباشـرة، فـإنّـَهم عـلى عـلم تـام بـحقائـق 
الــحياة. فهــذه الــفطرة، بــعلمهم الــّلدنــي وحــده، يــجعلهم قــادريــن عــلى ســن األحــكام والــقوانــني الــتي تســتجيب 

الحتياجات الجنس البشري في وقت معني من التاريخ. يقول حضرة عبد البهاء:

"وملّـا كــانــت حــقائــق املــظاهــر الــكلية اإللهية املــقدســة مــحيطة بــالــكائــنات مــن حــيث الــذات والــصفات ومــتفوقــة 
عــليها ومــلّمة بــالــحقائــق املــوجــودة ومــطّلعة عــلى جــميع األشــياء فلهــذا كــان عــلمهم عــلما إلهياً ال اكــتسابــيًا أي 
فــــيض قــــدســــي وانــــكشاف رحــــمانــــي.. بــــاالخــــتصار فــــاملــــظاهــــر الــــكلية اإللهية مــــطّلعون عــــلى حــــقائــــق أســــرار 
الـكائـنات لهـذا يـؤسـسون الشـرائـع الـتي تـناسـب وتـتفق مـع حـال الـعالـم اإلنـسانـي ألنَّ الشـريـعة هـي الـروابـط 
الــضروريــة املــنبعثة مــن حــقائــق الــكائــنات.. وحــيث إنَّ املــظاهــر الــكلية اإللهية مــطلعون عــلى أســرار الــكائــنات 

فهم عارفون بتلك الروابط الضرورية التي يقررون على وفقها شريعة اهلل(2)". 

لــيس بــمقدور أي فــرد أن يــصبح نــبيًا أو رســوالً أو حــامــالً لــرســالــة إلهية. إنَّ الــروح اإلنــسانــية قــادرة عــلى أن 
تـنتعش بـالـنفحات الـقدسـية اإللهية وبـالـتالـي تـنمـو وتـتطور روحـانـيًا كـما شـرحـنا سـابـًقا. ولـكن يـبقى الـرسـل 
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ومـظاهـر الـظهور فـي مـقامـهم الـخاص الـعالـي ذلـك املـقام الـذي ال يسـتطيع الـفرد مـهما كـان مـثالـيًّا الـوصـول 
إليه.

قــياسًـــــــا عــلى نــظريــة املــرآة، يــمكن تشــبيه أرواح الــناس الــعاديــني بــاملــرآة. ولــكن خــالفًــا لــلرســل فــإنَّ انــعكاس 
أرواح الـــناس فـــي املـــرآة غـــير كـــامـــل. بـــعبارة أخـــرى، إنَّ كـــل إنـــسان يـــمكن لـــه أن يـــتصف بـــبعض الـــصفات 
اإللهية ولـــكن صـــفته هـــذه تـــكون غـــير كـــامـــلة أو تـــامـــة وفـــي حـــدود ضـــيقة. إنَّ الـــرقـــي الـــروحـــي بـــالنســـبة لـــلفرد 
الـعادي يـعني الـكمال وحـسن األخـالق ونـقاء الـروح وصـقل مـرآة الـروح حـتى تـعكس الـصفات اإللهية بـشكل 
أوضـح. وفـي عـدة مـواقـع اسـتخدم حـضرة بـهاء اهلل مـثال "تـنظيف املـرآة" لـلتعبير عـن الـرقـي والـنمو الـروحـي. 
إنّـَه تشـبيه يـؤكـد لـنا بـأنّـَنا بشـر لـنا نـقائـصنا إالَّ أنَّ فـينا قـدرات غـير محـدودة تـقودنـا نـحو الـكمال بـينما رسـل 

اهلل هم الكاملون.

ذكـر حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد الـبهاء فـي آثـارهـما املـتعددة بـأنَّ هـناك ثـالثـة عـوالـم فـقط وهـي عـالـم الخـلق 
وهـو خـاص بـالبشـر، وعـالـم األمـر وهـو خـاص بـمظاهـر الـظهور والـرسـل، وعـالـم الـحق وهـو خـاص بـذات الـغيب 
املـنيع. لـيس هـناك وجـود مـلموس لـلشياطـني أو املـالئـكة. وإن كـانـت لهـذه املـصطلحات أيـة مـعانـي فـيمكن لـها 
أن تــــرمــــز إلــــى املــــراحــــل والــــحاالت واملــــختلفة الــــتي يــــمر بــــها اإلنــــسان. إنَّ حــــالــــة الــــنقص يــــمكن الــــتعبير عــــنه 
ـا الـحالـة الـروحـانـية فـتعني سـيطرة املـالئـكة. يـمكن الـقول بـأنَّ األنـبياء والـرسـل  بـسيطرة الـقوى الـشيطانـية وأمّـَ
هـم عـلى مسـتوى الـكمال والـعصمة بـينما اإلنـسان الـعادي لـديـه الـقدرة لـلتدرج فـي مـراتـب الـكمال ألنَّ روحـه 
يـكتنز الـقدرة عـلى أن يـعكس فـضائــل خـالـقه. إنَّ أعـلى وأرفـع مـرتـبـة لـكمال البشـر كـما يشــرح حـضرة عـبد 

البهاء هي العبودية املحضة هلل سبحانه وتعالى:

"اعـلم أنَّ مـراتـب الـوجـود محـدودة وهـي مـرتـبة الـعبوديـة ومـرتـبة الـنبوة ومـرتـبة الـربـوبـية ولـكن الـكماالت اإللهية 
واإلمــكانــية غــير مــتناهــية.. وملــا كــان الــفيض اإللهي غــير مــتناٍه فــالــكماالت اإلنــسانــية غــير مــتناهــية ولــو كــان 
لـلكمال نـهايـة لـوصـلت حـقيقة مـن حـقائـق األشـياء إلـى درجـة تسـتغني فـيها عـن الـحق وألصـبح املـمكن واجـبًا 
ولـكن لـكل كـائـن مـن الـكائـنات رتـبة ال يـمكنه أن يـتجاوزهـا يـعني إنَّ الـذي فـي رتـبة الـعبوديـة مـهما تـرقـى فـي 
ـه لــن يــصل إلــى رتــبة الــربــوبــية.. فــمثالً إنَّ بــطرس ال يــمكنه أن يــصل  تــحصيل الــكماالت الــتي ال تــتناهــى فــإنّـَ
إلــــى رتــــبة املــــسيح وأقــــصى مــــا يــــمكن أن يــــصل إلــــيه هــــو أن يــــحصل عــــلى كــــماالت ال تــــتناهــــى فــــي مــــراتــــب 

العبودية(1)". 

ومــهما يــكن مــن أمــر، وحــيث إنّــنا قــادرون عــلى مــشاركــة الــحق فــيضه اإللهي، فــبإمــكانــنا أن نــشعر بــالــروح 
اإللهي. وعــــليه، يــــمكن أن نــــكون محــــّط اإللــــهامــــات الــــربــــانــــية. واآلثــــار الــــبهائــــية تــــميّز بــــني اإللــــهام واإليــــحاء، 
فــالــوحــي اإللهي هــو ذلــك الــفيض املــعصوم لــلكلمات اإللهية الــخالقــة الــتي تــنزل مــباشــرة عــلى الــرســل فــقط 
دون غـيرهـم مـن البشـر ويـنقلونـها بـالـتالـي إلـى الـجنس البشـري. أمّــا اإللـهام فـهو نـفاذ الـبصيرة النسـبية غـير 
ـه شــعور يــأتــي مــن نــهج الــحياة الــروحــانــية  املــباشــرة لــلحقيقة الــروحــية ويــمكن ألي إنــسان الــوصــول إلــيه. إنّـَ
املــتأثــرة بــما يــأتــي بــه الــرســل ومــظاهــر أمــر اهلل. ويــمكن ألي فــرد أن يــلهم مــن روح اهلل ولــكن اإللــهام يــصلنا 
نــتيجة الــروح املــعنويــة املــنبثقة مــن مــطالــع ومــظاهــر أمــر اهلل. بــاخــتصار يــمكن الــقول بــأنَّ اإللــهام يــأتــي مــن 

الوحي اإللهي.
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شــرح حــضرة بــهاء اهلل بــأنَّ اإلرادة املــطلقة اإللهية تــختار أحــيانًــا أنــاسًــــــا عــاديــني لــيكونــوا أنــبياء ويــلهمهم اهلل 
لــيلعبوا دورًا مــعينًا فــي الــشئون اإلنــسانــية. مــثال عــلى ذلــك أنــبياء بــني إســرائــيل مــثل إرمــيا وإشــعيا. هــناك 
نـفوس مـلهمة أخـرى مـثل األولـياء واألصـفياء ولـكنهم جـميًعا حـتى الـذيـن عـرفـوا بـاألنـبياء فـقط ال يـمكن لـهم أن 
يــصلوا ملــرتــبة الــرســل ومــظاهــر أمــر اهلل املــعروفــني بــأولــي الــعزم وأصــحاب الشــريــعة والــكتاب والــعصمة. وقــد 
أشارت اآلثار البهائية إلى "أنبياء غير مستقلني" ورسل "مستقلني" حيث تفضل حضرة عبد البهاء قائالً:

إنَّ األنـــــبياء عـــــلى قـــــسمني: األول األنـــــبياء املســـــتقلون املـــــتبوعـــــون والـــــثانـــــي األنـــــبياء الـــــتابـــــعون غـــــير مســـــتقلني 
فــاألنــبياء املســتقلون هــم أصــحاب الشــريــعة ومــؤســسو األدوار الجــديــدة الــذيــن بــظهورهــم يــلبس الــعالــم خــلعة 
جـديـدة ويـؤسـس ديـن جـديـد ويـنزل كـتاب جـديـد وهـم يـقتبسون الـفيوضـات مـن الـحقيقة اإللهية بـدون واسـطة، 
نـورانـيتهم نـورانـية ذاتـية كـالـشمس تـضيء بـذاتـها لـذاتـها والـضياء مـن لـوازمـها الـذاتـية.. والـقسم الـثانـي مـن 
ــــهم فـــــروع غـــــير مســـــتقلني يـــــقتبسون الـــــفيض مـــــن األنـــــبياء املســـــتقلني  األنـــــبياء هـــــم الـــــتابـــــعون واملـــــروجـــــون ألنّـَ
ويســتفيدون نــور الهــدايــة مــن الــنبوة الــكلية كــالــقمر الــذي ال ضــياء وال ســطوع لــه مــن ذاتــه لــذاتــه بــل يــقتبس 

األنوار من الشمس(1)".

نــتيجة لــذلــك يــعتبر الــبهائــيون الــفالســفة واملجــدديــن والــقديســني والــصوفــيني ومــؤســسي الحــركــات اإلنــسانــية 
أفـــراًدا عـــاديـــني وقـــد يـــلهم هـــؤالء الـــنفوس بـــإلـــهامـــات إلهيـــة بـــني الـــحني واآلخـــر ولـــكن الـــوحـــي اإللهي يـــختص 

بمظاهر شمس الحقيقة واملرسلني وحدهم وهم القوة العظمى املحركة للبشرية في جميع مراحل تقدمها.

املفهوم البهائي للذات اإللهية :

مــن هــو اهلل الــذي تحــدث عــنه جــميع الــرســل عــبر الــتاريــخ؟ فــكما جــاء فــي الــتعالــيم الــبهائــية فــإنَّ اهلل الــعلي 
ـه مــنذ األزل لــم يســتطع اإلنــسان أن يــرســم لــه فــي ذهــنه صــورة  الــقديــر هــو فــوق إدراك املخــلوقــات كــافــة وإنّـَ
واضـحة، سـبحانـه عـما يـصفه الـناس سـوى اإلقـرار بـعظمته وجـاللـه. وحـينما نـقول بـأنَّ اهلل قـوي وقـديـر وإنّـَه 
عـزيـز وعـادل فـإنَّ هـذه الـكلمات راجـعة إلـى تـصور الـناس املحـدود لـلقوة والـقدرة والـعزة والـعدالـة. فـي الـواقـع 
إنَّ عــــلم اإلنــــسان عــــن أي شــــيء محــــدود بــــالــــصفة والــــكيفية الــــظاهــــرة مــــنه. يــــقول حــــضرة عــــبد الــــبهاء بهــــذا 

الخصوص:

"اعــلم إنَّ الــعرفــان عــلى قــسمني: مــعرفــة ذات الــشيء ومــعرفــة صــفاتــه ومــعرفــة الــذات تــكون بــمعرفــة الــصفات 
لــيس إالَّ حــيث إنَّ الــذات مــجهولــة غــير مــعلومــة وملــا كــانــت مــعرفــة األشــياء بــالــصفات ال بــالــذات وهــي مخــلوقــة 
محـــدودة فـــكيف إذا يـــمكن مـــعرفـــة حـــقيقة الـــذات اإللهية وهـــي غـــير محـــدودة.... لهـــذا فـــمعرفـــة اهلل عـــبارة عـــن 
إدراك الــصفات اإللهية وعــرفــانــها ال إدراك الــحقيقة اإللهية ومــعرفــة الــصفات أيــًضا ليســت مــعرفــة مــطلقة بــل 

إنَّما تكون بقدر استطاعة اإلنسان وقوته(1)". 

وعـــلى ذلـــك فـــإنَّ مـــعرفـــة اهلل بـــالنســـبة لـــإلنـــسان تـــعني مـــعرفـــة الـــصفات والـــكماالت اإللهية ولـــيس مـــعرفـــة ذاتـــه 
وكـينونـته. ولـكن كـيف نسـتطيع مـعرفـة صـفات اهلل وكـماالتـه؟ ذكـر حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ جـميع ذرات الـكائـنات 
هــي مــن صــنع اهلل تــبارك وتــعالــى وتــعكس بــعًضا مــن صــفاتــه. مــثالً يــمكن مــشاهــدة الــنظام الــبديــع لــلخالــق 
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حــتى فــي تــكويــن الصخــرة أو الــبلورة. فــكلما كــان الــصنع صــافــيًا ونــقيًا كــلما أصــبح أكــثر قــدرة عــلى عــكس 
الـصفات اإللهية. ونـظرًا ألنَّ مـظاهـر أمـر اهلل والـرسـل يـعتبرون أكـمل املخـلوقـات وأعـالهـم رتـبة ومـقامًــا فـإنّـَهم 

يستطيعون إعطاءنا العرفان اإللهي الكامل والصحيح. يقول حضرة بهاء اهلل:

"كــل مــا هــو مــوجــود فــي الــسموات واألرض هــو محــل لــبروز الــصفات واألســماء اإللهية حــيث إنَّ فــي كــل ذرة 
نـشاهـد آثـار تجـلي تـلك شـمس الـحقيقة… ونـشاهـدهـا فـي أعـلى تجـليها فـي حـقيقة اإلنـسان... وفـيه كـنزت 
جـميع الـصفات واألسـماء اإللهية وبـها تـميّز عـن بـاقـي املخـلوقـات. أمـا أكـمل البشـر وأفـضلهم وألـطفهم فـهم 

مظاهر شمس الحقيقة حيث إنَّ الكل موجودون بإرادتهم ويتحركون بفيض عناياتهم وألطافهم(2)".
 

بـالـرغـم مـن أنَّ الصخـرة أو الشجـرة تـحكي عـن الـخالـق جـل وعـال ولـكن اإلنـسان، وهـو الـوجـود الـوحـيد املـدرك، 
قـــادر عـــلى أن يـــعكس الـــصفات اإللهية فـــي حـــياتـــه وفـــي وأفـــعالـــه. وحـــيث أنَّ األنـــبياء والـــرســـل هـــم فـــي مـــرتـــبة 
الـــكمال، فـــإنَّ مـــن حـــياتـــهم نســـتطيع أن نـــدرك مـــعنى أعـــمق لـــلصفات اإللهية املتجـــلية فـــيهم. فـــاهلل ســـبحانـــه 
وتـــعالـــى ال يـــوصـــف وال يحـــدد وال يجســـد بـــهيكل جـــسمانـــي ولهـــذا ال يـــمكن رؤيـــته أو تـــشخيصه. إنَّ الـــطريـــق 
ملـعرفـة اهلل والـتقرب إلـيه هـو عـن طـريـق مـعرفـتنا لـلمظاهـر اإللهية والـرسـل ومـطالـع الـحقيقة. يـقول حـضرة بـهاء 
ه لـم يـزل كـان مـقدسًــــا  اهلل حــول هــذا املــوضــوع: "قـل إنَّ الـغيب لـم يـكن لـه مـن هـيكل ليظهـر بـه إنّـَ
عـما يـذكـر ويـبصر.. إنَّ الـغيب يـعرف بـنفس الـظهور والـظهور بـكينونـته لـبرهـان األعـظم بـني 

األمم(1)".

فــي فــقرة أخــرى مــشابــهة قــال حــضرتــه: "إنَّ ســبيل الــكل إلــى ذات الــقدم مســدود وطــريــق الجــميع مــقطوع. 
مــحض الــفضل والــعنايــة أظهــر اهلل مـــن بــني الــناس شــموسًـــــــا مشــرقــة مــن أفــق األحــديــة واعــتبر عــرفــان هــذه 

النفوس املقدسة هو عرفان ذاته(2)". 

ــــــــح لـنا حـضرة  ومـن الـطبيعي أنَّ الـذيـن رافـقوا الـرسـول فـي حـياتـه كـانـت لـهم فـرصـة لـقائـه مـباشـرة. ولـذلـك وضّـَ
بــهاء اهلل بــأنَّ االرتــباط الــرئــيسي بــني اإلنــسان وخــالــقه يــكون مــن خــالل اآلثــار والــكلمات الــنازلــة مــن األنــبياء 
واملـرسـلني واملـظاهـر اإللهية. يـعتبر الـبهائـيون الـكلمات املـنزلـة مـن هـذه الـنفوس املـقدسـة هـي كـلمات اهلل وعـليه 
يـــجب أن نـــتوجـــه إلـــى هـــذه الـــكلمات يـــومـــيًا مـــن أجـــل الـــتقرب إلـــى اهلل الـــعلي الـــقديـــر والـــحصول عـــلى مـــعرفـــة 
عـميقة عـنه سـبحانـه وتـعالـى. إنَّ الـكلمات املـنزلـة اإللهية هـي الـوسـيلة لخـلق اإلحـساس بـتواجـد الـحق تـبارك 

وتعالى في حياتنا يوميًا. 

يقول حضرة بهاء اهلل:

"قـل إنَّ دلـيله نـفسه ثـمَّ ظـهوره ومـن يعجـز عـن عـرفـانـهما جـعل الـدلـيل لـه آيـاتـه وهـذا مـن فـضله 
عــلى الــعاملــني وأودع فــي كــل نــفس مــا يــعرف بــه آثــار اهلل ومــن دون ذلــك لــم يــتم حــجته عــلى 

عباده إن أنتم في أمره من املتفكرين".

ولهـذا السـبب فـإنَّ حـكم تـالوة آيـات اهلل يـومـيًا والـصالة والـتفكر ودراسـة اآلثـار املـقدسـة يـعتبر جـزًءا هـامًـا مـن 
حياة البهائيني الروحية. فهم يشعرون بأنَّه من أهم الطرق نحو التقرب إلى خالقهم. 
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ــا صــفاتــه  ـه ذلــك الــغيـب املــنيع الــذي ال يــدرك. أمّـَ دعــونــا نجــمل الــقول بــأنَّ وجــهة الــنظر الــبهائــية حــول اهلل بــأنّـَ
وكــماالتــه فــقد تجــّلت كــامــلة فــي رســله ومــطالــع شــمسه(2). ونــظرًا ألنًّ مــعرفــتنا بــأي شــيء مــحصورة بــمعرفــتنا 
بـصفاتـه فـإنَّ عـلم مـشارق الـوحـي واملـرسـلني يـعتبر (للبشـر الـعاديـني) مـعادالً لـلعلم اإللهي(3). بـتعبير عـملي 
آخــر، فــإنَّ هــذه املــعرفــة تــحصل بــالــدراســة والــدعــاء والــصالة والــتأمــل وتــطبيق املــبادئ واألحــكام الــتي جــاءت 

في الكلمة اإللهية أي اآلثار الصادرة عن األنبياء والرسل ومشارق الوحي.
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الفصل السابع - النظام العاملي لحضرة بهاء اهلل

هـناك الـعديـد مـن البشـر يـشّكون فـي وجـود اهلل ألنّـَهم لـم يسـتطيعوا أن يـكتشفوا أي شـيء يـثبت وجـوده. إنَّ 
ت مــناقــشة  مــعرفــة اهلل وإثــبات وجــوده هــو بــالــتأكــيد إحــدى الــقضايــا الــديــنية والــفلسفية الــكبيرة املــطروحــة. تــمَّ
املــفهوم الــبهائــي لهــذا املــوضــوع بــشيء مــن الــعمق فــي الــفصل الــسادس مــن الــكتاب. وقــد وضــح لــنا الــديــن 
الــبهائــي بــأنَّ اهلل ســبحانــه وتــعالــى أثــبتت لــنا وجــوده بــدالئــل واضــحة، وأنَّ مــحبته الــالمــتناهــية لــنا تــكمن فــي 

إرساله لألنبياء واملرسلني بني الحني واآلخر حتى يعرّف الخلق بمشيئته وإرادته. 

أشـار حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ اهلل تـعالـى قـد وعـد البشـريـة بـإرسـال رسـل ومـظاهـر إلهية بـشكل مـتعاقـب مـن أجـل 
هـــدايـــة وتـــوجـــيه الـــعالـــم اإلنـــسانـــي. وقـــد ســـّمي هـــذا الـــوعـــد فـــي اآلثـــار الـــبهائـــية "بـــاملـــيثاق الـــعام" أو "العهـــد 
الـــعام". إنَّ تـــعاقـــب ظـــهور األنـــبياء والـــرســـل أو مـــظاهـــر الـــظهور واســـتمراريـــة ظـــهورهـــم كـــان أمـــرًا قـــديـــًما مـــنذ 
األزل، حـــيث ظهـــر مـــوســـى عـــليه الســـالم بـــعد إبـــراهـــيم أبـــي األنـــبياء وظهـــر الـــسيد املـــسيح عـــليه الســـالم بـــعد 
مــوســى ومــن ثــمَّ ظهــر ســيدنــا محــمد عــليه الســالم بــعد املــسيح. وفــي هــذا الــعصر ظهــر مــوعــود كــل الــعصور 
واملبشّـــــــر بــظهوره، وهــو حــضرة بــهاء اهلل. إن جــميع األنــبياء واملــرســلني ســواء الــذيــن ثــبت بــأنَّ لــديــهم تــاريــًخا 

مسجالً أو الذين لم يدّون لهم سجل كان لهم دور هام في حوادث الخطة اإللهية (1).

العهــد واملــيثاق هــو اتــفاق أو عــقد يــلتزم بــإجــرائــه طــرفــا الــعقد. فــالــطرف اإللهي فـــي "العهــد الــعام" هــو وعــده 
بــتتابــع إرســال مــظاهــر الــظهور والــرســل. واســتجابــة لهــذا الــوعــد الــسماوي يــقول حــضرة بــهاء اهلل بــأنَّ لــلعباد 
وظـيفتني تـجاه اهلل سـبحانـه و تـعالـى األولـى: مـعرفـة و قـبول املـبعوث الـسماوي عـندمـا يظهـر والـثانـية: إطـاعـته 
والــعمل عــلى تــنفيذ تــعالــيمه وأحــكامــه. يــقول حــضرة بــهاء اهلل فــي هــذا الــخصوص: "ألنـهما مـًعا ال يـقبل 
أحـدهـما دون اآلخـر(2)". ولهـذا السـبب ال يـمكن اعـتبارالـبهائـيني مـن الخـلفيات الـيهوديـة واملـسيحية أو أي 
ديـن آخـر قـد تـركـوا ديـنهم الـسابـق عـندمـا يـصبحون بـهائـيني. إنّـَهم يـعتقدون بـأنّـَهم قـد اسـتجابـوا لـنفس الـنداء 
الــسماوي الــصادر مــن املــصدر نــفسه. إنّـَـهم كــما يــقال حــافــظوا عــلى العهــد واملــيثاق فــي إقــرارهــم ومــعرفــتهم 
بمظهـر األمـر اإللهي الجـديـد ولـم يـكتفوا بـاإليـمان بـرسـول واحـد فـقط أو اعـتبار تـعالـيمه أفـضل الـتعالـيم كـما 

كان ذلك ضمن الواجب الروحاني املورث لهم من عقيدة آبائهم وأجدادهم. 

هـــناك نـــقطة أخـــرى حـــول مـــفهوم العهـــد الـــعام يـــجب الـــتركـــيز عـــليها. فـــنظرًا لـــعدم وجـــود بـــدايـــة ونـــهايـــة لـــظهور 
األنــبياء واملــرســلني، فــإنَّ الــعقيدة الــبهائــية ال تــدعــي بــأنّـَـها الــدعــوة اإللهية األخــيرة مــن أجــل الــرقــي الــروحــانــي 
لـــلجنس البشـــري، فـــقد تـــفضل حـــضرة بـــهاء اهلل قـــائـــال: "لـــقد أرســـل اهلل تـــعالـــى رســـله بـــعد مـــوســـى وعـــيسى 
عـليهما السـالم وسيسـتمر فـي ذلـك حـتى الـنهايـة الـتي ال نـهايـة لـها…". وقـد أكـدت اآلثـار املـقدسـة الـبهائـية 
ـه بــعد "انــقضاء مــدة ال تــقل عــن ألــف ســنة كــامــلة" سيظهــر رســول أو مظهــر أمــر ســماوي جــديــد ليحــمل  بــأنّـَ

على عاتقه عملية التطور املستمرة واألبدية. 

فــي ظــل هــذا العهــد الــشامــل هــناك روابــط أخــرى بــني اهلل والبشــريــة تــتعلق بــمراحــل مــعينة مــن مــراحــل تــطور 
وتـــكامـــل الـــجنس البشـــري وبـــروز الـــحضارة والـــلذيـــن مـــرّا بـــمراحـــل عـــديـــدة. يـــعتقد الـــبهائـــيون بـــأنَّ كـــل ديـــن 
ســـماوي جـــاء لـــيحقق هـــدفًـــا مـــعينًا مـــن عـــملية الـــتطور هـــذه. ومـــثلما يـــنمو الـــطفل بـــالـــتدريـــج ويـــتعلم مـــهارات 
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مــختلفة مــثل األكــل واملــشي والــقراءة والــعمل مــع اآلخــريــن وغــيرهــا فــإنَّ الــجنس البشــري يــنمو ويــترقــى بــبطء 
نحو البلوغ الروحاني وذلك بواسطة تطوير الطاقات الروحية الكامنة في اإلنسان. 

فــمثالً بــظهور ســيدنــا إبــراهــيم عــليه الســالم عــرف الــعبرانــيون وحــدانــية اهلل واســتطاعــوا إظــهار تــلك الــطاقــات 
اإلنــسانــية الــكامــنة فــي الــتطور بــفضل تــلك الــحقيقة الــسامــية. ومــع مــرور الــوقــت أصــبح لهــذا املــفهوم تــأثــير 
كـبير فـي الـحضارة الـغربـية واإلسـالمـية. وبـاملـثل جـاء سـيدنـا مـوســى "بـاألحـكام اإللهية" لـلعالـم البشـري كـما 
بـــنّي بـــوذا الـــطريـــق نـــحو االنـــقطاع عـــن شـــئونـــات الـــنفس والـــهوى وعـــّلم الـــسيد املـــسيح الـــحب اإللهي ومـــحبة 
ـــا حـــضرة بـــهاء اهلل فـــقد شـــرح بـــأنَّ هـــذا الـــنمو الـــتدريـــجي لـــلوعـــي الـــروحـــي اإلنـــسانـــي هـــو أمـــر  اآلخـــريـــن. أمّـَ

طبيعي وضروري. مثلما على الطفل أن يتعلم املشي قبل الركض والقفز. 

ولــلقيام بــعمل مــا، عــلى اإلنــسان أن يــتعلم الــوســائــل املــناســبة إلنــجاز ذلــك. وطــبًقا لــلعقيدة الــبهائــية فــإنَّ كــل 
رســول ســماوي قــد وفّــر ألتــباعــه الــذيــن عــرفــوا مــقامــه تــلك الــوســائــل الــضروريــة وذلــك بــإبــرام عهــد ومــيثاق بــينه 
وبـني أتـباعـه. وقـد عـرف هـذا العهـد فـي اآلثـار الـبهائـية بـالعهـد الـخاص. وقـام كـل رسـول بـتأسـيس هـذا العهـد 
تـمشيًا مـع االحـتياجـات املـتغيرة لـعملية تـطور ونـمو الـجنس البشـري. وقـد سـمي "بـالعهـد الـخاص" لـيس ألنّـَه 
ا ألنَّ وظـيفته تـقع فـي ظـل أهـداف ومـقاصـد العهـد الـعام. كـما يـمكن تـسمية العهـد الـخاص  أقـل أهـمية وإنـمَّ

"بالعهد املساعد" أو "العهد املتفرع" ألنَّه يخدم مساعًدا للهدف اإللهي األبدي األكبر(1).
وكـما ذكـر، يـعتبر الـبهائـيون بـأنَّ الهـدف األسـمى لـظهور حـضرة بـهاء اهلل هـو تـأسـيس الـوحـدة الـعاملـية. وعـليه 
فـإنَّ عهـد ومـيثاق بـهاء اهلل يـقود إلـى هـذا الهـدف، وعـلى ذلـك فـإنَّ الـوحـدة الـعاملـية ال تـتطلب إحـساسًـــــا شـديـًدا 
بــاألخــوة واملــحبة فحســب بــل ويــجب أن تــحتوي عــلى املــؤســسات الــعاملــية الــالزمــة إليــجاد الــحياة االجــتماعــية 
املتحـدة املـفعمة بـاملـحبة ألهـل الـعالـم، كـما يـجب وضـع حـد للحـروب وتـأسـيس سـالم عـاملـي رصـني ومـتني بـني 

كافة األمم والشعوب. 

ذكـر هـذا الـتصور ملسـتقبل البشـريـة فـي اآلثـار الـبهائـية وسـّمي بـالـنظام الـبديـع الـعاملـي وهـو نـظام رائـع فـي 
سـعته وعـظيم فـي عـاملـيته. وعـلى الـرغـم مـن أنَّ الـسواد األعـظم مـن الـناس قـد يـوافـقون الـرأي عـلى أنّـَه هـدف 
قـــيّم وهـــام، إالَّ أنَّ الـــبعض قـــد يـــعتبره هـــدفًـــا خـــيالـــيًا وأنَّ مـــجتمًعا مـــثالـــيًا كهـــذا ال يـــمكن لـــه أن يـــرى الـــنور أو 
يـتحقق. عـالوة عـلى ذلـك يـشعر الـكثيرون بـأنَّ الـديـن يـجب أن يهـتم أسـاسًـــــا بـالـتطور الـداخـلي لـإلنـسان، وقـد 
يــتعجبون عــندمــا يــرون بــأنَّ الــديــن الــبهائــي يــركــز تــركــيزًا كــبيرًا عــلى حــياة البشــريــة املشــتركــة وعــلى أشــكال 

األنظمة االجتماعية ثمَّ تحقيق األهداف االجتماعية.

ــا الســبب وراء ثــقة الــبهائــيني بــإنَّ الــوقــت قــد حــان التــحاد البشــريــة يــعود إلــى اعــتقادهــم بــإنَّ وحــدة الــعالــم  أمّـَ
ــه خـــلقنا ووهـــب لـــنا الـــقدرة والـــطاقـــة والـــوســـيلة لـــكي نـــحقق ذلـــك. ويـــمكن  هـــي أصـــالً إرادة اهلل جـــل وعـــال وأنّـَ
اعـتبار مـيثاق بـهاء اهلل فـي األصـل تـلك األداة اإللهية إلطـالق هـذه الـقوى الـروحـانـية وبـالـتالـي تـحقيق وحـدة 
الـعالـم اإلنـسانـي.  هـذا العهـد واملـيثاق يـمنحنا الـقوة الـروحـية لخـلق األمـل وتـقليب األرواح وإزالـة الـتعصبات 
ويـعطينا نـظامًـا لـألحـكام والـقوانـني االجـتماعـية واملـؤسـسات الـتي تـعمل عـلى أسـاس املـبادئ الـروحـانـية وتـقوم 
بــربــطها بــاالحــتياجــات الــعملية لــإلنــسان. ومــن خــالل هــذا الــنظام يــشعر الــبهائــيون بــأنَّ اإلنــسان قــادر عــلى 
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خـلق مـجتمع عـاملـي مـبني عـلى الـعدالـة، وفـي هـذا الـخصوص يـقول حـضرة بـهاء اهلل: "قـد اضـطرب الـنظم 
من هذا النظم األعظم واختلف الترتيب بهذا البديع الذي ما شهدت عني اإلبداع شبهه(1)".

ـــا  أدَّى حـــضرة عـــبد الـــبهاء دورًا رئـــيسيًا بـــارزًا فـــي إرســـاء قـــواعـــد الـــنظام الـــذي جـــاء بـــه حـــضرة بـــهاء اهلل. أمّـَ
دوره فـي الـتاريـخ الـبهائـي فـقد تحـدثـنا عـنه سـابـًقا وتـتضح لـنا أهـمية دوره فـي رسـالـة بـهاء اهلل بـتعيينه مـركـزًا 
لعهـــده ومـــيثاقـــه مـــن بـــعده. كـــما أعـــطيت لـــه صـــالحـــية تـــفسير وتـــبينّي اآليـــات اإللهية وتـــمَّ الـــتأكـــيد بـــأنَّ تـــفسيره 
ســـيكون مـــعصومًــــا عـــن الخـــطأ ومـــوجّــــــًها بـــواســـطة الـــغيب املـــنيع(2). كـــما أجـــاز حـــضرة بـــهاء اهلل البـــنه تـــطبيق 
تـعالـيمه وأحـكامـه طـبًقا ملـا يـراه مـناسـبا وحـمّله مـسئولـية اتـخاذ الـقرارات الـالزمـة لـتأسـيس مـؤسـسات الـنظام 
الــعاملــي. وطــبًقا لــتلك الــصالحــيات املــّخولــة لــحضرة عــبد الــبهاء، فــقد جــادت قــريــحته بــالــعديــد مــن الــرســائــل 
واملـقاالت والـكتب الـتي زخـرت بـها املـكتبة الـبهائـية وأضـيفت إلـى أسـاسـيات األدب فـي الـديـن الـبهائـي. عـني 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــدوره حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي ربـــانـــي لـــيكون ولّـــيًا ألمـــر الـــجالـــية الـــبهائـــية وأيـــًضا مفســـرًا 
ومــبينًا لــآلثــار الــكتابــية املــقدســة. وقــد أشـــرف حــضرة عــبد الــبهاء بــنفسه عــلى تــأســيس أول مــحفل روحــانــي 
ـا اآلثــار الــكتابــية الــتي  محــلي، وتــعتبر مــؤســسة املــحفل الــروحــانــي مــؤســسة رئــيسية فــي الــنظام الــعاملــي.  أمّـَ
صـــدرت مـــن يـــراعـــة حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي وأعـــمالـــه ومـــجهوداتـــه فـــقد مهّـــــدت الـــطريـــق لـــتأســـيس بـــيت الـــعدل 

األعظم. 

إنَّ نــموذج حــياة حــضرة عــبد الــبهاء يــبنّي أهــمية ومــدى إمــكانــية تــطبيق تــعالــيم حــضرة  بــهاء اهلل فــي الــحياة 
الــروحــية لــألفــراد وتــطورهــا. وعــلى أي حــال ال يــعتبر حــضرة عــبد الــبهاء رســوالً آخــر أو مــبعوثًــا ســماويًــا مــثل 
حــضرة الــباب وحــضرة بــهاء اهلل. فســلطة الــرســول مســتمدة مــباشــرة مــن اهلل الــعلي الــقديــر وتــكون جــزًءا مــن 
قـــدراتـــه الـــروحـــية، ولـــكن الســـلطة والـــصالحـــية الـــتي أعـــطيت لـــحضرة عـــبد الـــبهاء جـــاءت مـــن حـــضرة بـــهاء اهلل 
مــباشــرة. ومــع ذلــك يــعتبر الــبهائــيون حــضرة عــبد الــبهاء نــموذجًـــــا فــريــًدا ورائــًدا ومــثالً أعــلى لــتطبيق الــتعالــيم 

واملبادئ البهائية، وقد وصفه حضرة شوقي أفندي بالعبارات التالية: 

"إنّـَه يـمثل دومًــا فـي املـقام األول والـرئـيسي مـحور ومـركـز عهـد حـضرة بـهاء اهلل الـفذ والـذي ال نـظير لـه، كـما 
أنّـَه أسـمى مـا صـنعته يـد عـنايـته، واملـرآة الـصافـية الـتي يتجـلى فـيها نـوره، واملـثل الـكامـل لـتعالـيمه، واملفسـر 
املـــــصون عـــــن الخـــــطأ لـــــكلماتـــــه وآيـــــاتـــــه، والـــــجامـــــع لجـــــميع الـــــصفات واألخـــــالق الـــــبهائـــــية. وقـــــد امـــــتزجـــــت فـــــي 

شخصيته، الصفات البشرية املختلفة مع الفضائل والكماالت اإللهية بشكل متالئم تماًما".

إنَّ اإليــمان الــراســخ بــإمــكانــيّة تــحقيق الــوحــدة الــعاملــيّة مــدعــومًـــا بــاإلرادة والــعزيــمة لــلعمل تــجاه هــذا الهــدف 
يـمكن اعـتباره مـن أكـثر صـفات الـجامـعة الـبهائـيّة تـميّزًا، ويـعد مـن الـفروق الـواضـحة بـني هـذا الـديـن واألديـان 
الــسابــقة. وطــبًقا لــلتعالــيم الــروحــية واملــبادئ األســاســية لــلديــن الــبهائــي فــإنَّ هــناك أوجــه تــقارب مــع األديــان 
املـعروفـة وبـالـذات األديـان الـسامـيّة مـثل الـيهوديـة واملـسيحية واإلسـالم. إنَّ قـناعـة الـبهائـية فـي الـوصـول إلـى 
الـوحـدة الـعاملـية ووحـدة الـحضارة نـابـع مـن اإليـمان بـميثاق حـضرة بـهاء اهلل وهـو أمـر فـريـد وحـديـث. وبـالنسـبة 
إلـــى إمـــكانـــية تـــحقيق الـــوحـــدة والـــحضارة الـــعاملـــية يـــقول الـــدكـــتور وارن واغـــر وهـــو أســـتاذ امـــريـــكي فـــي عـــلم 

االجتماع ما يلي: 
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"... مـن بـني جـميع األديـان املـعاصـرة الـتي تـدعـي أنّـَها سـماويـة فـإنَّ الـديـن الـبهائـي هـو الـديـن الـوحـيد الـذي 
انفرد بالحديث عن وحدة الجنس البشري بكل وضوح وتركيز".

ـا املـيثاق الـخاص الـذي أبـرمـه حـضرة بـهاء اهلل مـع البشـريـة فـإنّـه يـعمل مـن خـالل نـظام يـطلق عـليه الـنظام  أمّـَ
اإلداري. وقـــد ســـبق أن الحـــظنا أنَّ تـــعالـــيم وآثـــار حـــضرة بـــهاء اهلل تـــضم مـــختلف املـــواضـــيع، ومـــن ضـــمنها 
املــفاهــيم الــرئــيسية لــإليــمان والــعرفــان واملــبادئ والــنصائــح الــتي وجــهها للبشــريــة واألحــكام والــقوانــني الــتي 
اعـتبرهـا أمـرًا ضـروريًـا لـلتطور الـشخصي ولـلمنظمات االجـتماعـية، كـما أشـار أيـًضا إلـى مـؤسـسات مـعينة 

واعتبرها جزًءا ال يتجزأ من الظهور البهائي وال يمكن استبعادها عن التعاليم الروحانية.

وعلى ذلك فإنَّ النظام اإلداري البهائي يتكون من أحكام وتعاليم من جهة، ومؤسسات تقع ضمن الجامعة 
الـبهائـية مـن جـهة أخـرى، وهـذا الـنظام اإلداري يـعتبر فـي الـواقـع تـعبيرًا أسـاسـيًا للعهـد الـخاص الـذي جـاء 
بــه حــضرة بــهاء اهلل لــلجنس البشــري. ومــن الــخصائــص املــميزة للعهــد الــخاص فــي الــحقيقة هــو أنَّ حــضرة 
بــهاء اهلل حــدد األحــكام واملــؤســسات الــتي يــجب أن تــحكم شــئون الــجامــعة وأعــضائــها عــبر الــتاريــخ. عــالوة 
عــلى ذلــك شــرح حــضرتــه فــي آثــاره املــقدســة املــذيّــلة بــختمه وتــوقــيعه طــبيعة كــل مــؤســسة مــن هــذه املــؤســسات 
ــا قــاعــدة هــذا الــنظام فــقد وضــعها حــضرة  بــما فــيه حــدود اخــتصاصــاتــها وامــتيازاتــها ووظــائــفها ودورهــا. أمّـَ

عبد البهاء وحضرة ولي أمر اهلل حيث أعطيت لهما مطلق الصالحية من قبل حضرة بهاء اهلل.

إنَّ املـؤّسسـتني الـرئـيسيتني لـلنظام اإلداري الـلتني وصـفهما حـضرة شـوقـي أفـندي أنـهما أعـمدة هـذا الـنظام 
ـــا وظـــيفة ولـــي األمـــر وطـــبيعة الســـلطة املـــخّولـــة لـــه فـــقد تـــمَّ  هـــما مـــؤســـسة واليـــة األمـــر وبـــيت الـــعدل األعـــظم. أمّـَ
بــحثها فــي فــصل ســابــق. وبــالــرغــم مــن أنَّ حــضرة ولــي أمــر اهلل لــيس عــلى قــيد الــحياة حــالــيًا فــإنَّ تــفسيره 
وتـبيينه لـلتعالـيم الـبهائـية لـه نـفس الـرتـبة واملـنزلـة لـلجامـعة الـبهائـية كـتلك الـتي كـانـت أثـناء حـياتـه. أوجـد حـضرة 
بــهاء اهلل بــنفسه مــؤســسة بــيت الــعدل األعــظم واعــتبرهــا أعــلى هــيئة تشــريــعية فــي الــنظام اإلداري الــبهائــي. 
وبـــالنســـبة لـــلعالقـــة بـــني مـــؤســـسة واليـــة األمـــر وبـــيت الـــعدل األعـــظم فـــقد جـــاء فـــي إحـــدى رســـائـــل بـــيت الـــعدل 

األعظم ما يلي: 

"يـجب أن يـكون مـفهومًـا… بـأنَّ أي تشـريـع حـول أي مـوضـوع يحـظى بـدراسـة دقـيقة ومـكثفة وشـامـلة مـن قـبل 
بيت العدل األعظم للنصوص

املـقدَّسـة وآثـار حـضرة شـوقـي أفـندي حـول ذلـك املـوضـوع. فـالـتفاسـير والـتوضـيحات الـتي جـاءت فـي كـتابـات 
حضرة ولي أمر اهلل تغطي مدى واسًعا من املواضيع وهي ملزمة بنفس درجة النصوص املقدسة". 

أطـلق حـضرة بـهاء اهلل لـقب "بـيوت الـعدل" عـلى املـؤسـسات التشـريـعية الـرئـيسية لـديـنه. يـتكون بـيت الـعدل مـن 
تـسعة أفـراد بـالـغني يـنتخبون بـصفة دوريـة بـواسـطة جـميع األفـراد الـبالـغني فـي الـجامـعة الـبهائـية. وتـتأسـس 
بــــيوت الــــعدل عــــلى ثــــالثــــة مســــتويــــات: املســــتوى األول: محــــلي ونــــطاق إدارتــــه طــــبًقا لــــتنظيمات الــــبلديــــات أو 
املـحافـظات. واملسـتوى الـثانـي وعـادة مـا يـكون عـلى مسـتوى مـركـزي. واملسـتوى الـثالـث عـاملـي. والـيوم ظهـرت 
مــؤســسة بــيت الــعدل األعــظم عــلى املســتوى الــعاملــي فــقط وذلــك عــن طــريــق انــتخاب بــيت الــعدل األعــظم وقــد 
أجـــريـــت أول انـــتخابـــات لـــه فـــي مـــؤتـــمر عـــاملـــي عـــقد فـــي عـــام 1963م. إنّـــها مـــؤســـسة تـــديـــر شـــئون الـــجامـــعة 
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الــــبهائــــية فــــي شــــتى أنــــحاء الــــعالــــم، وهــــي الــــهيئة التشــــريــــعية الــــوحــــيدة لــــلديــــن الــــبهائــــي. وطــــبًقا لــــلنصوص 
الـــــواضـــــحة والـــــصريـــــحة الـــــصادرة مـــــن حـــــضرة بـــــهاء اهلل وحـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء فـــــإنَّ الـــــقوانـــــني الـــــتي يـــــّسنها 
ويــصدرهــا بــيت الــعدل األعــظم لــها نــفس ســلطة وصــالحــية الــنصوص املــباركــة. والــفرق الــوحــيد هــو أنَّ بــيت 
الـعدل األعـظم لـه الـحق فـي إلـغاء ونـسخ وتـعديـل الـقوانـني الـتي يـصدرهـا نـظرًا لـتطور ونـمو الـجامـعة الـبهائـية 
ومســتجدات الــحياة، أمــا الحــدود واألحــكام املــذكــورة صــراحــة فــي اآلثــار املــباركــة فــليس لــبيت الــعدل األعــظم 

صالحية تعديلها أو تغييرها. 

إنَّ إدارة شـئون الـجامـعة الـبهائـية عـلى املسـتوى املحـلي واملـركـزي تـقوم بـها مـحافـل روحـانـية محـلية ومـركـزيـة. 
أمـا انـتخاب وعـمل هـذه املـؤسـسات فـهو شـبيه بـبيت الـعدل األعـظم وسـيطلق عـليها فـي املسـتقبل اسـم بـيوت 

العدل املحلية والخصوصية. 

يــؤمــن الــبهائــيون بــأنَّ بــيوت الــعدل املحــلية والــخصوصــية هــي تــحت الهــدايــة اإللهية أمــا قــرارات بــيت الــعدل 
األعـظم فـهي مـلهمة ومـعصومـة عـن الخـطأ وواجـبة الـتنفيذ وأنَّ هـذه املـؤسـسة بـالنسـبة لـهم تـمثل ذروة مـجهود 
الجنس البشري في التقرب إلى اهلل بروح من الوحدة واألخوة. وقد أخبرنا حضرة بهاء اهلل بأنَّ الخالق عز 

وجل قد جعل هذا األمر ممكنًا، وسيجعل قرارات بيت العدل األعظم معصومة من الخطأ(1).

هـناك أيـًضا مـؤسـسات بـهائـية عـلى املسـتويـات الـقاريـة واملـركـزيـة واإلقـليمية واملحـلية، بـعضها يـنتخب انـتخابًـا 
وتــعمل مــن خــالل املــشورة الجــماعــية واتــخاذ الــقرار الجــماعــي والــبعض اآلخــر وجــد بــالــتعيني ويــعمل أســاسًــــــا 
مـن خـالل الخـدمـات الـتي يـؤديـها أعـضاء هـذه املـؤسـسات. وسنتحـدث عـن هـذا الـنظام بـإسـهاب فـي الـفصل 

التالي. 

إنَّ نـــظام املـــؤســـسات فـــي الـــديـــن الـــبهائـــي يـــمثل جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــنه وال يـــمكن فـــصله عـــن املـــبادئ والـــتعالـــيم 
الـروحـانـية الـنقية. ويـؤمـن الـبهائـيون بـأنَّ نـظامـهم اإلداري بـمثابـة الـجنني ونـظام اجـتماعـي جـديـد مـقّدر لـه أن 

يحقق وحدة الجنس البشري. وحول هذا النظام يقول حضرة شوقي أفندي: 

"… هــذا الــنظام اإلداري يــختلف أســاسًـــــــا عــما جــاء بــه األنــبياء الســلف ألنَّ حــضرة بــهاء اهلل بــنفسه وضــع 
مــبادئــه وأسّــــــس مــؤســساتــه وعــنّي الــشخص املــّخول بــتفسير وتــبينّي كــلماتــه ومــنح الســلطات الــضروريــة لــهيئة 

(بيت العدل األعظم) املقّدر له أْن يكمّل ويطبق أحكامه التشريعية(1)".

ـــه مــــن األهــــمية بــــمكان أن نــــميّز بــــكل وضــــوح الــــفرق بــــني الــــنظام اإلداري الــــبهائــــي وبــــني الــــنظام الــــعاملــــي  إنّـَ
املســتقبلي الــذي تــّصوره حــضرة بــهاء اهلل. بــالنســبة لــلنظام الــعاملــي، يــؤمــن الــبهائــيون بــأنَّ تــعالــيم مــؤســسي 
ديـنهم لـها تـأثـيرهـا الـتام عـلى تـأسـيس حـكومـة عـاملـية وعـلى السـالم الـدائـم وإيـجاد الـحضارة الـعاملـية املـوحّـــدة. 
فهـذا الـنظام الـعاملـي بـالـطبع لـم يـتأسـس بـعد وإنّـَما هـو الهـدف الـذي تـسعى إلـيه الـجامـعة الـبهائـية. إالَّ أنَّ 

املؤسسات الرئيسية للنظام اإلداري قد تأسست بالفعل وتعمل جزًءا مكمالً للجامعة البهائية العاملية. 

أوجز لنا حضرة شوقي أفندي نظرة حضرة بهاء اهلل في النظام العاملي للمستقبل في البيانات التالية: 
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"إنَّ وحــدة البشــر كــما رســمها بــهاء اهلل تــعني تــأســيس حــكومــة عــاملــية تتّحــد فــيها اتــحاًدا ثــابــتًا وثــيًقا كــافــة 
األمـــم واملـــذاهـــب واألجـــناس والـــطبقات فـــيها، وتـــكون الـــحقوق الـــذاتـــية لـــلحكومـــات املـــكونـــة ألعـــضائـــها مـــكفولـــة 
تــمامًـــا، والحــريــة الــشخصية ملــمثلي هــذه الــحكومــة الــعاملــية وتــوقــيعاتــهم تــكون مــحترمــة نــافــذة. هــذه الــحكومــة 
الـعاملـية بـقدر مـا نسـتطيع تـصويـرهـا يـجب أن تشـتمل عـلى هـيئة تشـريـعية عـاملـية يـكون أعـضاؤهـا وكـالء عـن 
جـميع الـجنس البشـري وأن يـكون لـها اإلشـراف الـتام عـلى مـوارد كـافـة األمـم الـتي تـتكون مـنها، وأن تشّــــــرع 
مـن الـقوانـني مـا تـتطلبه نـواحـي اإلصـالح وسـد مـطالـب األجـناس والـشعوب وتـصحيح الـعالقـات فـيما بـينها، 
وعــــلى هــــيئة تــــنفيذيــــة مــــؤيــــدة بــــقوة عــــاملــــية وظــــيفتها تــــنفيذ الــــقرارات وتــــطبيق الــــقوانــــني الــــتي تــــضعها الــــهيئة 
التشـريـعية واملـحافـظة عـلى هـيكل وحـدة الـحكومـة الـعاملـية، وعـلى مـحكمة عـاملـية تـتولـى الـفصل والـحكم الـنافـذ 
الـبات فـي كـل نـزاع يـنشأ بـني الـعناصـر املـختلفة املـكونـة لهـذا الـنظام الـعام.  وبـجانـب هـذا يـجب تـنظيم مـركـز 
مــواصــالت عــاملــي وتــخصيص جــهاز لــلتخاطــب مــع كــل جــزء مــن أجــزاء األرض ويــكون بــعيًدا عــن كــل تــأثــير 
وقـيد قـومـي ويـعمل بسـرعـة وكـفايـة تـامـة، وإعـداد مـقر عـام يـكون املـركـز الـنابـض ملـدنـية عـاملـية تـتركـز حـولـه كـل 
عـناصـر الـتوحـيد فـي الـحياة ومـنه تـنبعث أنـوار آثـاره املنشـطة، واالتـفاق عـلى لـغة عـامـة تـبتكر أو تـختار مـن 
بـــني الـــلغات الـــحالـــية تـــدرس فـــي جـــميع مـــدارس األمـــم املتحـــدة وتـــكون بـــمثابـــة لـــغة مـــساعـــدة بـــجانـــب الـــلغات 
الــــقومــــية، وتــــنوع عــــاملــــي مــــن حــــروف الــــطباعــــة واألدبــــيات، وشــــكل ونــــظام عــــاملــــي لــــلعملة واملــــوازيــــن واملــــكايــــيل 
واملـــقايـــيس، كـــل ذلـــك مـــن شـــأنـــه أن يسهـــل أســـباب الـــتعامـــل والـــتفاهـــم بـــني شـــعوب الـــعالـــم وأجـــناســـه… أمـــا 
الـــثورات الـــقومـــية والـــعداوات والـــفنت فـــإنـــها تـــتوقـــف، ويـــتبدل الـــعداء الـــعنصري والـــتعصب بـــالـــوفـــاق والـــتفاهـــم 
والـتعاون، وتـنعدم نـهائـيًا أسـباب املـشاحـنات الـديـنية وتـرتـفع الـحواجـز والـقيود االقـتصاديـة، ويـختفي الـتمييّز 

بني الطبقات…(1)”.

يـؤمـن الـبهائـيون بـأنَّ الـنظام الـعاملـي ال يـمكن تـحقيقه بـفضل جـهودهـم الـفرديـة أو ألنَّ ديـنهم يـنص عـلى ذلـك، 
بـل بـأنَّ اإلرادة اإللهية تـعمل بـطرق عـّدة وعـلى مسـتويـات مـختلفة وفـي شـتى بـقاع الـعالـم ومـن خـالل جـميع 
فــئات البشــر لــتحقيق هــذا الهــدف الــعظيم املــنشود. ويــرون فــي تــأســيس عــصبة األمــم وهــيئة األمــم املتحــدة 
خـطوات هـامـة وعـملية نـحو اتـحاد األمـم. ولـذلـك نـرى الـكثير مـن الـبهائـيني شـركـاء نشـطني فـي فـعالـيات هـيئة 
األمــم املتحــدة ووكــاالتــها املــختلفة كــما األمــر فــي الــعديــد مــن املــنظمات الــعاملــية غــير الــسياســية. رائــدهــم فــي 

ذلك بأنَّ دينهم ونظامه اإلداري لهما الدور األساسي والحيوي في عملية خلق عالم موَّحد. 

وملـساعـدتـنا فـي تـفّهم كـيف يـنظر الـبهائـيون إلـى الـعالقـة بـني ديـنهم ونـظامـه اإلداري مـن جـهة وهـدف تـحقيق 
الســالم الــعاملــي وتــأســيس الــنظام الــعاملــي مــن جــهة أخــرى يجــدر بــنا أن نــعيد إلــى األذهــان بــأنّـَـهم يــربــطون 
الـحضارة الـعاملـية املسـتقبلية بـالـعصر األلـفي الـسعيد أو تـأسـيس "مـلكوت اهلل" املـذكـور فـي الـكتب املـقدسـة 
لــألديــان األخــرى. فــالــبهائــيون يــعتقدون بــأنَّ تــأســيس الســالم واالتــحاد الــعاملــي يــعني تــأســيس مــلكوت اهلل 
عـــلى األرض وهـــو مـــا يـــرمـــز إلـــى الـــنصر الـــنهائـــي لـــلخير عـــلى الشـــر كـــما تـــنبأت بـــه جـــميع األديـــان الـــسابـــقة 
وأشــارت إلــيه بــشكل رمــزي.  ويــعتقدون أيــًضا أنَّ تــأســيس هــذا الــنظام الــعاملــي إنّـَـما هــو تــجسيد إلرادة اهلل 

وعنايته عبر تاريخ الجنس البشري. 
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جـــاء فـــي بـــعض الـــتقالـــيد واألعـــراف الـــديـــنية بـــأنَّ تـــأســـيس مـــلكوت اهلل يـــرتـــبط فـــقط بـــاإلرادة اإللـــهية وأنَّ دور 
اإلنـسان فـي هـذه الـعملية سـلبي فـي األصـل، وأنَّ ظـهور املـلكوت وتـأسـيسه سـيكون بـصورة مـفاجـئة وبـشكل 

سحري وغير طبيعي(1).

إنَّ الـبهائـيني يـؤمـنون بـأنَّ اهلل قـوي وقـديـر وهـو بـالـتأكـيد يسـتطيع تـحقيق مـلكوتـه عـلى بـسيط الـغبراء فـورًا إن 
شـاءت إرادتـه، إالّ أنَّ حـضرة بـهاء اهلل شـرح لـنا بـأنَّ اهلل يـريـد أن يـعّلمنا دروسًـــــا محـددة كـيف يـمكن تـأسـيس 
مـلكوتـه. ويـعتبر الـبهائـيون املـجتمعات فـي عـاملـنا املـعاصـر غـير قـادرة عـلى تـلبية احـتياجـاتـنا الـفعلية ألنَّ هـذه 
املــجتمعات تــعمل وتــطبق شــرائــع مــغايــرة لشــرع اهلل. وفــي الــوقــت الــذي يــؤســس فــيه اهلل مــلكوتــه عــلى األرض 
فـإنّـَه يـعطي لـنا مـجال الـتعلم مـن خـالل الـخبرة واملـمارسـة، وهـذه الـخبرة تـأتـي مـن واقـع حـياتـنـا ومـا تـتمخض 
ــه فـــقط مـــن خـــالل تـــفكيرنـــا الـــعميق وإدراكـــنا  عـــنه نـــتائـــج أعـــمالـــنا وتـــجاربـــنا. كـــما أشـــار حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنّـَ
ألخـطائـنا املـاضـية وقـبولـنا بـها فـإنـنا نحـمي أنـفسنا مـن تـكرارهـا املـأسـاوي الـذي جـّر الـعالـم إلـى مـا هـو عـليه 

من أخطار الحروب املستمرة وما تحمله لنا من معاناة واستغالل ويأس.

وضــع حــضرة بــهاء اهلل تــصورًّا لــتأســيس الــنظام الــعاملــي عــلى ثــالث مــراحــل مــتعاقــبة.  املــرحــلة األولــى هــي 
مــرحــلة االنــحالل االجــتماعــي واتــساع مــدى املــعانــاة الــتي ســتفوق مــثيالتــها فــي الــسابــق اتــساعًـــا وشــمولــية. 
ويـعتقد الـبهائـيون بـأنَّ هـذه املـرحـلة قـد بـدأت وتـفاقـمت وأنَّ األزمـات الـتي تـحيط بـالـعالـم سـتصيب حـياة كـل 
 The"إنــسان وكــل مــؤســسة اجــتماعــية. وقــد ذكــر حــضرة شــوقــي أفــندي فــي تــوقــيعه "قــد أتــى الــيوم املــوعــود
Promised Day Is Come بـأنَّ مـعانـاة البشـريـة هـذه تـعتبر "مـحنة جـزائـية" و" قـصاصًــــــــــا إلـهيًّا عـادالً مـن 

جانب الحق تبارك وتعالى في آن واحد حيث قال حضرته:

"مـــن جـــهة، فـــإنَّ هـــذه املـــحن واملـــآســـي عـــقاب إلهي وعـــملية تـــطهير لـــعموم الـــجنس البشـــري، فـــنارهـــا تـــعاقـــب 
الـــعالـــم عـــلى عـــناده وفـــساده وضـــاللـــه وتـــعمل عـــلى تـــالحـــم أعـــضائـــه فـــي جـــامـــعة عـــاملـــية واحـــدة غـــير مجـــزأة. 
فــاإلنــسانــية، فــي هــذه الــسنني مــن مــصيرهــا الــحاســم… مــدعــوة فــي الــوقــت نــفسه أن تســتعرض مــا ارتــكبته 
فــــي املــــاضــــي وأن تطّهــــر نــــفسها وتســــتعد ملــــهّمتها املســــتقبلية. فــــال يــــجوز لــــها أْن تتهــــرب مــــن مــــسئولــــياتــــها 

املاضية أو أن تتجاهل وظائفها املستقبلية(1)".

وطـــبًقا لـــلعقيدة الـــبهائـــية فـــإنَّ الـــفترة الـــحالـــية مـــن املـــعانـــاة والـــصعاب ســـتبلغ ذروتـــها فـــي شـــكل اضـــطرابـــات 
روحــية وجســديــة واجــتماعــية وعــلى مســتوى الــعالــم. هــذه األزمــات تــشير إلــى نــهايــة املــرحــلة األولــى واالنــتقال 

إلى املرحلة الثانية من الخطة اإللهية. أشار حضرة بهاء اهلل إلى تلك األزمات بما يلي: 
ت املـيقات ومـا أقـبلتم إلـى اهلل لـيأخـذنـكم عـن كـل الـجهات  ا قـد جـعلنا مـيقاتًـا لـكم فـإذا تـمَّ "إنّـَ

ويرسل عليكم نفحات العذاب عن كل األشطار وكان عذاب ربك لشديد".

املـرحـلة الـثانـية مـن تـقدم البشـريـة نـحو الـنظام الـعاملـي يـمكن مـالحـظتها مـن خـالل تـحقق "السـالم األصـغر" 
أو "الــصلح األصــغر". وعــلى ضــوء الــبيانــات الــواردة فــي الــكتابــات الــبهائــية يــمكن الــقول بــأنَّ املــرحــلة الــثانــية 
هـذه يـمكن اعـتبارهـا تـوقـفًا مسـتمرًا للحـروب أكـثر مـنه مـن سـالم دائـم شـامـل وعـاملـي. فـالسـالم األصـغر هـو 
اصـــطالح لـــوصـــف الســـالم أو الـــتقارب الـــسياســـي الـــذي ســـتصل إلـــيه شـــعوب الـــعالـــم مـــن خـــالل االتـــفاقـــيات 

�٩٩



ـا املظهـر الـرئـيسي للسـالم األصـغر هـو وضـع إجـراءات دولـية لـألمـن الـوقـائـي لـوضـع حـد للحـروب  الـدولـية. أمّـَ
بـني الـدول والـشعوب. وسـنتطرق إلـى تـفاصـيل هـذه اإلجـراءات اتـفاقـية رسـمية تـدعـمها كـافـة شـعوب األرض 
مــبنية عــلى مــبدأ "األمــن الجــماعــي" والــتي تــنص عــلى أن تهــب كــافــة األمــم جــماعــيًا لــردع أي مــعتدي. وفــي 
هـــذا الـــسياق يـــقول حـــضرة بـــهاء اهلل: "إن قــام أحــٌد مــنكم عــلى اآلخــر قــومــوا عــليه إن هــذا إالَّ عــدل 

مبني(2)".

كما شرح حضرة عبد البهاء هذا املوضوع في البيان التالي: 

"عـليهم - قـادة الـعالـم- تـوقـيع مـعاهـدة مـلزمـة للجـميع ووضـع مـيثاق بـنوده محـددة، سـليمة، وحـصينة. وعـليهم 
أن يــعلنوا ذلــك عــلى الــعالــم أجــمع وأن يحــرزوا مــوافــقة الــجنس البشــري بــأســره عــليه… كــما يــنبغي تــسخير 
كــــل قــــوى البشــــريــــة لــــضمان هــــذا املــــيثاق األعــــظم والســــتقراره ودوامــــه. ويــــّعني هــــذا االتــــفاق الــــشامــــل بــــتمام 
الـــــوضـــــوح حـــــدود كـــــل دولـــــة مـــــن الـــــدول وتـــــخومـــــها، ويـــــنص نـــــهائـــــيًا عـــــلى املـــــبادئ الـــــتي تـــــقوم عـــــليها عـــــالقـــــات 
الـــحكومـــات بـــعضها بـــبعض ويـــوثـــق أيـــًضا املـــعاهـــدات والـــواجـــبات الـــدولـــية كـــلها… واملـــبدأ األســـاســـي لهـــذا 
االتـــفاق الـــرصـــني يـــجب أن يـــكون محـــدًدا بـــحيث إذا أقـــدمـــت أي حـــكومـــة فـــيما بـــعد عـــلى انـــتهاك أي بـــند مـــن 
بـنوده هـبت فـي وجـهها كـل حـكومـات األرض وفـرضـت عـليها الـخضوع الـتام، ال بـل إنَّ الـجنس البشـري كـله 
يـجب أن يـعقد الـعزم بـكل مـا أوتـي مـن قـوة عـلى دحـر تـلك الـحكومـة. فـإذا مـا اعـتمد هـذا الـدواء األعـظم لـعالج 

."(1) جسم العالم املريض، فال بد أن يبرأ من أسقامه ويبقى إلى األبد سليًما، مطمئنًا، معافىً

يـــؤمـــن الـــبهائـــيون بـــأنَّ الســـالم األصـــغر ســـيتحقق قـــريـــبًا بـــعد نـــهايـــة الـــفترة الـــحالـــية مـــن األزمـــات واملـــصاعـــب 
ـه الشــك فــي أنَّ هــذه املــآســي ســتكون ذلــك املــؤثــر الــرئــيسي فــي الــضغط عــلى  والــتغييرات االجــتماعــية، وإنّـَ
األمـــم والـــشعوب لـــوضـــع حـــد للحـــروب مـــهما كـــلف الـــثمن. وقـــد تـــنبأ حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــأنَّ الســـالم األصـــغر 

سيبدأ في الظهور في هذا القرن(2).

ومــا الســالم أو الــصلح األصــغر أالَّ مــقدمــة ضــروريــة لــلمرحــلة الــثالــثة مــن ظــهور الــنظام الــعاملــي وهــي مــرحــلة 
ســـتتحقق بـــالـــتدريـــج ودعـــاهـــا بـــهاء اهلل بـــمرحـــلة "الســـالم األعـــظم". إنَّ بـــزوغ هـــذه املـــرحـــلة كـــما قـــال حـــضرتـــه 
ــا وصــف حــضرة شــوقــي أفــندي لهــذا الــنظام املســتقبلي فــقد ذكــر  ســيتزامــن مــع ظــهور الــنظام الــعاملــي. أمّـَ
ــه "االنـــدمــــاج  ســـابـــًقا فـــي هـــذا الـــفصل. وفـــي مـــوضـــع آخـــر تحـــدث حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل عـــن هـــذا الـــنظام بـــأنّـَ
الـنهائـي لجـميع األجـناس والـعقائـد والـطبقات والـشعوب". ولـكن السـالم األصـغر سـيتحقق بـواسـطة "شـعوب 
ـــا الســــالم األعـــظم  األرض الـــغافـــلة عـــن ظـــهور حـــضرة بـــهاء اهلل والـــتي تـــنفـذ مـــبادئـــه بـــصورة ال إراديـــة". أمّـَ
ـــه خــــالل تــــطور  فــــسيتحقـق بــــعد "االعــــتراف بــــمميزات وأحــــقية دعــــوة بــــهاء اهلل". وكــــما يــــعتقد الــــبهائــــيون فــــإنّـَ
البشــريــة مــن مــرحــلة الســالم األصــغر إلــى مــرحــلة الســالم األعــظم ســتقر الــشعوب تــمامًــا بــدعــوة حــضرة بــهاء 

اهلل وستقبل بمبادئه وتطبقها غالبية أفراد الجنس البشري. 

يـــمكن اعـــتبار الـــنظام اإلداري الـــبهائـــي نـــظام جـــنيني لـــلنظام الـــعاملـــي املســـتقبلي. وطـــبًقا ملـــا ذكـــره حـــضرة 
شــــوقــــي أفــــندي فــــإنَّ مــــؤســــسات وقــــوانــــني الــــنظام اإلداري الــــبهائــــي مــــقّدر لــــها أن تــــصبح "نــــموذج لــــلمجتمع 
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املســتقبلي، وهــذا الــنموذج يــعتبر أداة جــيدة لــتأســيس الســالم األعــظم ووســيلة لــوحــدة الــعالــم وإعــالن الــعدل 
واملساواة والخير والرفاهية لعموم البشر(2)".

إنَّ رؤيـة السـالم األعـظم يـتوافــق مـع رؤيـا حـبقوق فــي الـتوراة والـتي تـشير إلـى الـزمـن الـذي "سـيّعم األرض 
الـعلم اإللهي وعـظمته مـثلما يـمأل املـاء البحـر "(سـفر حـبقوق - أصـحاح 2 -  آيـة 14) إنّـَه داللـة عـلى "شـفاء 
الـشعوب" املـوعـود فـي رؤيـا يـوحـنا الـالهـوتـي بـاإلنـجيل (سـفر رؤيـا يـوحـنا الـالهـوتـي - أصـحاح 22 - آيـة 2). 
هـذا السـالم لـن يـأتـي بـحضارة عـاملـية فحسـب بـل بـروحـانـية تـشمل الـشعوب والـقبائـل جـمعاء. إنّـَه يـمثل "قـدوم 

العصر املوعود لكافة أركان الجنس البشري(3)".

كما تحدث حضرة شوقي أفندي عن السالم األعظم بقوله الكريم:

"عـــندهـــا ســـتولـــد الـــحضارة الـــعاملـــية وتـــزدهـــر وتخـــلد نـــفسها، وســـتكون حـــافـــلة وخـــصبة بـــالـــحياة بـــحيث لـــم يـــر 
الــــعالــــم شــــبهها ولــــم يــــتخيلها أحــــٌد مــــن قــــبل. عــــندئــــذ ســــيتحقق العهــــد األبــــدي بــــشكل كــــامــــل وتــــتحقق الــــوعــــود 
املــــذكــــورة فــــي جــــميع الــــكتب املــــقدســــة الــــسماويــــة وتــــتحقق جــــميع الــــنبوءات الــــتي وردت عــــلى لــــسان الــــنبيني 
واملـرسـلني ويتجـلى مـا تـغنى بـه ذوو الـبصيرة والـشعراء فـي رؤاهـم.  وعـندهـا سـتنعم األرض بـديـن عـاملـي بـإله 
واحــــد أحــــد، ويــــكون والؤهــــم وإخــــالصــــهم لــــديــــن واحــــد.  وعــــندهــــا ســــتعكس األرض، عــــلى الــــرغــــم مــــن بــــعض 
الــعثرات، ذلــك الــجالل والــعظمة املــتأللــئة مــن ســلطنة حــضرة بــهاء اهلل املــلكوتــية… وتــصبح األرض جــنة مــن 
املـــلكوت األبـــهى وقـــادرة عـــلى تـــحقيق ذلـــك املـــصير الـــعظيم الـــذي قـــّدره الـــخالـــق لـــها مـــنذ األزل بـــفضل مـــحبّته 

وحكمته". 

 يـعتقد الـبهائـيون بـأنَّ اإلرادة اإللهية تـعمل فـي اتـجاهـني أو عـلى مسـتويـني. فـمن جـهة هـناك اإلرادة اإللهية 
املـطلقة املـوجـودة فـي كـل مـكان والـتي تـدخـل فـي قـلب كـل حـدث فـي تـاريـخ البشـريـة وتـبدو فـي الـظاهـر غـير 
ذي بــــال. إال أنَّ كــــل شــــيء عــــلى املــــدى الــــبعيد يخــــدم الهــــدف اإللهي فــــي تــــوحــــيد الــــجنس البشــــري. ولهــــذا 
السـبب يـدعـم الـبهائـيون الـكثير مـن الـقضايـا الـعاملـية واإلنـسانـية ويـحاولـون أن يسـتثمروا الـجوانـب اإليـجابـية 

من القضايا األخرى حتى لو لم يوافقوا على بعض جوانبها. 

ومـــن جـــهة أخـــرى، يـــؤمـــن الـــبهائـــيون بـــأنَّ ديـــنهم و نـــظامـــه اإلداري يـــمثالن حـــلقة وصـــل بـــني املـــشيئة اإللهية 
والـعالـم اإلنـسانـي فـي هـذا الـعصر، وبـه تسـري روح الـوحـدة ونـهجها وتـتغلغل فـي شـئون البشـر. ولهـذا يـرى 
الــــبهائــــيون بــــأنَّ وظــــيفتهم الــــرئــــيسية هــــي أن يــــكونــــوا بمســــتوى كــــمال تــــلك األداة املــــمنوحــــة مــــن الــــحق تــــبارك 
وتـــعالـــى للبشـــريـــة. وعـــندمـــا يـــبدأ نـــفوذ هـــذا الـــظهور الجـــديـــد فـــي الـــتغلغل فـــي جـــسم البشـــريـــة كـــكل ســـيأخـــذ 
السـالم األصـغر بـالـتحول تـدريـجيًا إلـى السـالم األعـظم وسـيدرك الـناس إرادة اهلل سـبحانـه وتـعالـى لـلجنس 

البشري ويشهدون تأسيس ملكوت اهلل على األرض.
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الفصل الثامن - اإلدارة واألحكام والقوانني

يـعتبر الـبهائـيون العهـد الـخاص لـحضرة بـهاء اهلل أحـد خـصائـص ديـنهم املـميزة والـذي مـن خـاللـه سـيتأسـس 
ــــهم يـــــؤمـــــنون بـــــأنَّ نـــــواة ونـــــموذج هـــــذا الـــــنظام الـــــعاملـــــي  الـــــنظام الـــــعاملـــــي املســـــتقبلي والـــــحضارة الـــــعاملـــــية. إنّـَ
املســتقبلي مــوجــود فــي األحــكام والــقوانــني والــنظام اإلداري الــذي جــاء بــه مشــرّع هــذا الــظهور وقــام بــتطبيقه 
وتــــطويــــره حــــضرة عــــبد الــــبهاء وحــــضرة شــــوقــــي أفــــندي. ولهــــذا الســــبب يــــكرّس الــــبهائــــيون الــــكثير مــــن وقــــتهم 
وجهـــدهـــم فـــي ســـبيل تـــطويـــر مـــؤســـسات جـــامـــعتهم. هـــذه املـــؤســـسات املـــتفرعـــة مـــن الـــنظام اإلداري الـــبهائـــي 
تـــعمل، لـــيس فـــقط لحـــل املـــشاكـــل واتـــخاذ الـــقرار الجـــماعـــي فحســـب بـــل تـــأخـــذ فـــي االتـــساع والـــنمو والـــتطور 
حــتى تظهــر مــنها الــطاقــة اإللٰهية الــكامــنة بــالــتدريــج مــثلما تظهــر مــن اإلنــسان طــاقــاتــه البشــريــة الــكامــنة مــن 

خالل بذل الجهد واملثابرة املستمرة.

 مــا ذكــر كــان محــط أنــظار املــراقــبني لــلجامــعة الــبهائــية الــذيــن يــرون بــأنَّ الــبهائــيني يــبدون اهــتمامًـــا بــاألمــور 
اإلداريــة وإجــراءاتــها. ويــعتقد الــبهائــيون بــأنَّ اهلل ســبحانــه وتــعالــى قــد اســتعمل األنــظمة اإلداريــة الــفاســدة 
والــتعسفية الــحالــية فــي عــاملــنا املــتحضر الــيوم مــن أجــل تــحقيق أهــدافــه الــسماويــة. كــما يــرون بــأنَّ املــشيئة 
اإللهية تــرى فــي الخــدمــات اإلداريــة نــوعًـــا مــن الــجهود الــروحــية الــتي ســتشمل بــركــاتــها لــيس فــقط املــشاركــني 

ا كافة أركان املجتمع(1). فيها فحسب وإنمَّ

مؤسسات الدين البهائي: 

بــتوجــيهات مــن رســائــل حــضرة ولــي أمــر اهلل وبــفضل هــدايــة الســلطة التشــريــعية والــتنفيذيــة الــعليا فــي الــديــن 
الــبهائــي أي بــيت الــعدل األعــظم فــإنَّ تــنظيم الــجامــعة الــبهائــية يــدور حــول نــوعــني أســاســيني مــن املــؤســسات. 
ــا الــنوع  الــنوع األول: تــلك املــؤســسات الــتي صــممت التــخاذ الــقرار فــيما يــتعلق بــحياة وأهــداف الــجامــعة. أمّـَ
الـــثانـــي: فـــهو املـــؤســـسات الـــتي لـــديـــها وظـــيفة حـــفظ وحـــمايـــة الـــجامـــعة واملـــساهـــمة بـــشكل خـــاص فـــي تـــبليغ 
وتــرويــج األمــر املــبارك. فــاملــؤســسات الــتي بــيدهــا اتــخاذ الــقرار هــي بــيت الــعدل األعــظم وهــي مــؤســسة تــعمل 
ـــا  عـــلى مســـتوى عـــاملـــي ثـــمَّ أنَّ هـــناك املـــحافـــل الـــروحـــانـــية الـــتي تـــعمل عـــلى املســـتويـــني املـــركـــزي واملحـــلي. أمّـَ
املــؤســسات الــتي تــعمل عــلى حــمايــة وتــرويــج األمــر فــقد وجــدت بــفضل الــقوى الــّخالقــة لعهــد ومــيثاق حــضرة 
بــــهاء اهلل واملــــمثلة بــــمؤســــسة أيــــادي أمــــر اهلل والــــتي اتــــسعت حجــــًما ونــــطاقًـــــا طــــبًقا للســــلطات الــــتي مــــنحت 
لـــحضرة شـــوقـــي أفـــندي ومـــن ثـــمَّ لـــبيت الـــعدل األعـــظم لـــتشمل هـــيئات املســـتشاريـــن وهـــيئات املـــعاونـــني. يـــقوم 
أعـضاء هـذه الـهيئات بـتشجيع وحـث املـحافـل الـروحـانـية وأفـراد الـجامـعة عـلى الخـدمـة ثـمَّ إسـداء الـنصح لـهم 

واملشورة معهم. وسنقوم بشرح هذين الجناحني للنظام اإلداري البهائي.

بيت العدل األعظم و املحافل الروحانية: 

تــمهيًدا لــتأســيس بــيت عــدل فــي كــل مــديــنة كــما ذكــر فــي آثــار حــضرة بــهاء اهلل فــقد ذكــر حــضرة عــبد الــبهاء 
ـه إذا بــلغ عــدد الــبهائــيني الــبالــغني فــي أي مــنطقة تــسعة أفــراد أو أكــثر يــجب إجــراء انــتخابــات مــن أجــل  بــأنّـَ
تــأســيس مــحفل روحــانــي محــلي لــيعمل كــهيئة مــسئولــة عــن إدارة شــئون الــديــن فــي تــلك املــنطقة. يــتكون كــل 
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مـحفل روحـانـي مـن تـسعة أفـراد يـنتخبون بـواسـطة األفـراد الـبالـغني فـي الـجامـعة املحـلية. ومـن ضـمن وظـائـف 
املــحافــل الــروحــانــية اإلشــراف عــلى جــميع الــفعالــيات الــبهائــية املحــلية مــثل الــتبليغ وإعــداد الــبرامــج الــتعليمية 
وإدارة شـئون النشـر والـتوزيـع املحـلي وعـقد جـلسات املـناسـبات الـديـنية واإلشـراف عـلى صـندوق الـتبرعـات 

وتذكير األحباء ببعض األحكام والتعاليم وأيًضا إنجاز مجموعة كبيرة أخرى من الوظائف املتعددة(1).

 لــقد أشــرف حــضرة عــبد الــبهاء بــنفسه عــلى تــأســيس أول مــحفل روحــانــي فــي إيــران وأول مــحفل روحــانــي 
فــي الــغرب، وأســدى لــهما تــوجــيهاتــه الــضروريــة أثــناء فــعالــياتــهما األولــية. كــما صــرف حــضرة شــوقــي أفــندي 
الـــكثير مـــن وقـــته ألداء نـــفس املـــهمة. وقـــد طـــبعت مجـــموعـــة مـــن الـــكتب احـــتوت عـــلى الـــعديـــد مـــن اإلرشـــادات 
والـتوجـيهـات واملـراسـالت الـصادرة مـن يـراعـة حـضـرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـي أمـر اهلل حـول مـبادئ اإلدارة 
الـــبهائـــية ووزعـــت فـــي شـــتى أنـــحاء الـــعالـــم الـــبهائـــي. هـــذه اإلرشـــادات تـــغطي مجـــموعـــة كـــبيرة مـــن املـــواضـــيع 
وتـؤكـد بـأنَّ تـطور الـجامـعة الـبهائـية خـالل الـقرون الـقادمـة سـتكون نـتيجتها، كـما صـّورهـا تـمامًــا حـضرة بـهاء 

اهلل ومركز عهده حضرة عبد البهاء ومن بعده ولي أمره شوقي أفندي(1).

تـــــأسســـــت املـــــحافـــــل الـــــروحـــــانـــــية عـــــلى املســـــتوى املـــــركـــــزي أيـــــًضا (أو عـــــلى املســـــتوى اإلقـــــليمي أحـــــيانًـــــا). إنَّ 
مـــسئولـــياتـــهم ووظـــائـــفهم شـــبيهة بـــتلك الـــتي تـــتوالهـــا املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املحـــلية ولـــكنها أوســـع نـــطاقًـــا وأكـــثر 
تــعقيًدا. عــالوة عــلى ذلــك، فــإنّـَـهم مــسئولــون عــن اإلشــراف عــلى فــعالــيات املــحافــل الــروحــانــية املحــلية وتحــديــد 
األعــمال الــتي يــجب تــنفيذهــا عــلى املســتوى املحــلي أو غــيرهــا مــن األعــمال الــواجــب تــنفيذهــا عــلى املســتوى 

املركزي أو اإلقليمي. 

فـبينما يـتم اخـتيار أعـضاء املـحفل الـروحـانـي املحـلي بـاالنـتخاب املـباشـر مـن قـبل أفـراد الـجامـعة املحـلية، يـتم 
انـــتخاب أعـــضاء املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركــــزي عـــلى مـــرحـــلتني طـــبًقا لـــنظام االنـــتخابـــات. إذ يـــقوم أوالً جـــميع 
األفـــراد الـــبالـــغني فـــي الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــي مـــنطقة مـــعينة بـــانـــتخاب عـــدد محـــدد مـــن الـــوكـــالء أو املـــندوبـــني. 
ويـعتمد عـدد هـؤالء الـوكـالء عـلى حجـم الـجامـعة الـبهائـية ومـداهـا فـي تـلك املـنطقة مـن الـبالد. ومـن ثـمَّ يـجتمع 
جــميع الــوكــالء فــي الــبالد فــي مــؤتــمر ســنوي مــركــزي ويــنتخبون تــسعة أفــراد مــن بــني كــافــة أعــضاء الــجامــعة 
الـبالـغني، سـواء كـانـوا أعـضاء فـي املـؤتـمر الـسنوي أم لـم يـكونـوا، وهـؤالء الـتسعة املـنتخبون يـصبحون أعـضاء 

املحفل الروحاني املركزي. 

إنَّ عـملية االنـتخابـات هـذه الـتي تـتأسـس عـلى أثـرهـا املـحافـل الـروحـانـية تـحتوي عـلى عـدة خـصائـص بـارزة 
ومـميزة. أولـها أنَّ عـملية الـتصويـت تـتم مـن خـالل االقـتراع السـري وثـانـيها أنَّ الـتعالـيم الـبهائـية تـمنع أي نـوع 
مــن الــدعــايــة االنــتخابــية واإلعــالن بــما فــيه الــترشــيح لــإلنــتخابــات. يــقوم كــل مــقترع بــكتابــة أســماء تــسعة أفــراد 
مـختلفني وبـعد فـرز األصـوات يـكون األفـراد الـتسعة الـذيـن حـازوا عـلى أكـثريـة األصـوات قـد انـتخبوا لـعضويـة 
املــحفل الــروحــانــي. وإذا تــساوت األصــوات لــتاســع عــضو تــتم االنــتخابــات مجــدًدا بــني أولــئك الــذيــن تــساوت 
أصــواتــهم. ونــظرًا لــعدم وجــود مــرشــحني فــي االنــتخابــات فــإنَّ هــناك أقــصى حــريــة لــلناخــب فــي االخــتيار، وال 
مـكان ألولـئك الـذيـن يـسعون لـلقوة والسـلطة فـي الـظهور مـثلما هـي حـال املـنظمات األخـرى. ومـن املـفترض أن 

يكون أعضاء املحافل الروحانية املحلية واملركزية على أتم استعداد ألداء وظائفهم املخولة لهم. 
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تجــري عــملية االنــتخاب فــي كــل عــام فــي أواخــر شهــر إبــريــل (نــيسان) وتــصادف االحــتفال بــعيد الــرضــوان 
ويــقوم املــحفل الــروحــانــي املــنتخب بــواجــبه ملــدة ســنة كــامــلة تــبدأ بــعد إعــالن نــتيجة االنــتخابــات أو فــي أقــرب 

فرصة ممكنة. 

إنَّ روح هذه العملية وشكلها شرحه لنا حضرة شوقي أفندي بالعبارات التالية: 

"إذا نـظرنـا إلـى املـؤهـالت الـسامـية الـتي يـجب أن تـتوفـر فـي أعـضاء املـحافـل الـبهائـية كـما ذكـرت فـي ألـواح 
حـضرة عـبد الـبهاء، تـغمرنـا مـشاعـر الـخيبة وعـدم االسـتحقاق ونـشعر حـًقا بـالـيأس لـوال ذلـك الـخاطـر املـطمئن 
وهــو إذا مــا نــهضنا لــنقوم بــدورنــا بــكل نــبل فــإنَّ كــل نــقص فــي حــياتــنا ســيعّوض تــعويــًضا عــظيًما عــن طــريــق 
تلك الروح القاهرة الشاملة لفضله و قوته. بناء عليه يجب على الوكالء املنتخبني أن يأخذوا بعني االعتبار

وبــدون أدنــى شــائــبة مــن شــوائــب الــتعصب أو الــعاطــفية وبــغض الــنظر عــن أي اعــتبار مــادي أســماء أولــئك 
الــذيــن تــندمــج فــيهم عــلى أتــم وجــه الــصفات الــضروريــة اآلتــية: والء ال شــك فــيه، إخــالص يــتصف بــالــتفانــي، 

عقل راجح، مقدرة معترف بها وخبرة ناضجة(1)". 

كـما يـجب أن نـذكـر هـنا إحـدى الـخصائـص الـهامـة لـالنـتخابـات الـبهائـية. لـقد أعـطى حـضرة بـهاء اهلل مـفاهـيم 
عــملية لــلقيم الــروحــية، مــثال مــا ورد فــي الــفصل الــخامــس حــول تــساوي حــقوق املــرأة مــع الــرجــل حــيث أشــار 
حـضرتـه بـأنَّ األقـليات الـجنسية واملجـموعـات الـعرقـية عـانـت كـثيرًا مـن الـتفرقـة الـعنصريـة فـي مـناطـق مـختلفة 
مـن الـعالـم، ولـم تـعط الـفرصـة ألعـضاء هـذه األقـليات فـي تـطويـر عـقليتها وتـفكيرهـا مـثلما حـال الـشعوب األكـثر 
حــظًا. عــلى الــجامــعة الــبهائــية أن تــديــر شــئـون هــذه األقــليات بــشكل مــدروس وألقــصى حــد مــمكن حــتى يــتم 
ـه أثــناء االنــتخابــات إذا مــا تــساوت املــؤهــالت بــني شــخص يــمثل  وضــع حــد لــلظلم وســلب الــحقوق. وعــليه، فــإنّـَ

األقلية وآخر عادي، فإنَّ ضمير الناخب مدعو أن يصوت لصالح ممثل األقلية. 

ونـــفس هـــذا املـــبدأ االنـــتخابـــي الـــرئـــيسي يســـري عـــلى انـــتخاب بـــيت الـــعدل األعـــظم. وفـــي هـــذه الـــحالـــة فـــإنَّ 
الـناخـبني هـم أعـضاء املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة فـي الـعالـم الـبهائـي، وعـلى الـعكس مـن املـحافـل الـروحـانـية 
املحـلية واملـركـزيـة، فـإنَّ بـيت الـعدل األعـظم يـنتخب مـرة واحـدة كـل خـمس سـنوات فـي مـؤتـمر عـاملـي يـعقد فـي 

املركز البهائي العاملي في حيفا بفلسطني(2).

أيادي أمر اهلل وهيئات املستشارين ومعاونوهم: 

لـقد اكـتمل نـظام اتـخاذ الـقرار الجـماعـي بـوجـود عـدة هـيئات اسـتشاريـة. وكـان حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد 
الـــبهاء قـــد عـــيّنا أثـــناء حـــياتـــهما أفـــراًدا مـــميزيـــن مـــن األحـــباء ليخـــدمـــوا كـــأيـــادي ألمـــر اهلل فـــي مـــجال تـــرويـــج 
وحــمايــة الــديــن الــبهائــي. وجــاء فــي ألــواح الــوصــايــا لــحضرة عــبد الــبهاء بــأنَّ هــذه الــوظــائــف يــجب أن تســتمر 
خـــالل الـــدور الـــبهائـــي، ولهـــذا عـــني حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي عـــدًدا مـــن األحـــباء لـــيكونـــوا أيـــاديًـــا ألمـــر اهلل كـــان 

عددهم عند وفاته في نوفمبر سنة 1957 سبعة وعشرين شخًصا، وقد جاء في ألواح الوصايا ما يلي:

"أيــها األحــباء، عــلى ولــي أمــر اهلل أن يــسّمي أيــادي أمــر اهلل ويــعيّنهم ويــجب عــلى الــكل أن يــكون فــي ظــله 
وتـحت حـكمه… ووظـيفة أيـادي أمـر اهلل هـي نشـر نـفحات اهلل وتـربـية الـنفوس بـتعليم الـعلوم وتحسـني أخـالق 
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الـعموم والـتقديـس والـتنزيـه فـي جـميع الـشئون. ويـجب أن تتجـلى واضـحة تـقوى اهلل مـن أطـوارهـم وأحـوالـهم 
وأعمالهم وأقوالهم(1)".

وبــعد وفــاة حــضرة ولــي أمــر اهلل لــم يــكن بــاســتطاعــة حــضرات أيــادي أمــر اهلل أن يــعيّنوا مــن يخــلف حــضرة 
شــوقــي أفــندي. وعــلى أي حــال، وطــبًقا لــلمفاهــيم الــواضــحة ملــيثاق بــهاء اهلل فــإنَّ لــبيت الــعدل األعــظم كــامــل 
الـصالحـية والسـلطة فـي إيـجاد أيـة مـؤسـسة مـناسـبة مـن أجـل تـطويـر وتـكامـل الـجامـعة الـبهائـية. ونـظرًا ألنَّ 
ألـواح الـوصـايـا لـحضرة عـبد الـبهاء قـد أشـارت إلـى أنَّ الـوظـائـف املـخولـة لـحضرات أيـادي أمـر اهلل يـجب أن 
تـكون جـزًءا ال يتجـزأ مـن الـنظام اإلداري فـقد أوجـد بـيت الـعدل األعـظم مـؤسـسة خـاصـة لهـذا الـغرض وهـي 
مـنفصلة تـمامًــا عـن الـنظام االنـتخابـي لـلمحافـل الـروحـانـية.  تـعرف هـذه املـؤسـسة "بـهيئات املسـتشاريـن(1)" 
ويخــدم أعــضاؤهــا عــلى املســتوى الــقاري.  فــاملســتشارون لــهم مــيزتــهم ويــعينون مــن قــبل بــيت الــعدل األعــظم 

لفترة خمس سنوات، ويتراوح أعدادهم في كل قارة من سبعة إلى تسعة عشر فرًدا. 

وبــتشجيع مــن حــضرة شــوقــي أفــندي عــنّي أيــادي أمــر اهلل مجــموعــة مــن األفــراد كــممثلني لــهم فــي كــل قــارة 
وســّماهــم بــهيئات املــعاونــني. هــذه الــهيئات املــتفرعــة تــعمل مــع هــيئات املســتشاريــن وتــحت هــدايــة بــيت الــعدل 
األعــظم. ويــعمل املــعاونــون الــيوم مــع املســتشاريــن مــثلما كــانــوا يــعملون ســابــًقا مــع حــضرات أيــادي أمــر اهلل، 
ونـظرًا التـساع ونـمو حجـم الـجامـعة الـبهائـية خـالل الـسنوات األخـيرة فـقد أجـاز بـيت الـعدل األعـظم حـضرات 
املـعاونـني بـتعيني مـساعـديـن لـهم مـن أجـل مـساعـدتـهم فـي أعـمالـهم عـلى املسـتوى املحـلي. وعـلى هـذا فـقد تـمَّ 
إيـجاد جـناح مـعادل لـلمحافـل الـروحـانـية املحـلية واملـركـزيـة وهـو جـناح لـه وظـيفة خـاصـة عـلى املسـتوى الـقاري 

واإلقليمي واملحلي. 

عالقة املستشارين باملحافل الروحانية: 

هـــــناك وجـــــهان رئـــــيسيان مـــــن االخـــــتالف بـــــني املـــــؤســـــسات الـــــتي تـــــشكل عـــــمودي الـــــنظام اإلداري الـــــبهائـــــي، 
ويـرجـعان إلـى طـريـقة الـعمل وإلـى السـلطات املـمنوحـة لـها. فـاملـحافـل الـروحـانـية هـي هـيئات جـماعـية وتـوجـد 
ـا املسـتشارون فـيعيّنهم  بـواسـطة انـتخاب الـجامـعة الـبهائـية لـها، وتـعمل مـن خـالل اتـخاذ الـقرار الجـماعـي. أمّـَ
بـيت الـعدل األعـظم بـصورة أفـراد، أمـا املـعاونـون فـيتم انـتخابـهم مـن قـبل هـيئات املسـتشاريـن الـقاريـة وبـشكل 
أفــراد أيــًضا وهــم يخــدمــون األمــر املــبارك أســاسًــــــا فــي صــورة خــدام مخــلصني ألمــر حــضرة بــهاء اهلل. وعــلى 
الـرغـم مـن أنَّ أعـضاء املـحافـل قـد يـؤدون مـهمات فـرديـة أحـيانًـا مـثل أعـضاء فـي الـهيئة الـتنفيذيـة لـلمحفل وقـد 
تـكون هـناك مـشورة بـني املسـتشاريـن وهـيئات املـعاونـني ولـكن تـظل املـحافـل الـروحـانـية مـؤسـسات جـماعـية فـي 

األصل ويظل الجناح اآلخر يمثل فريًقا من األفراد العاملني. 

والـــفرق اآلخـــر هـــو طـــبيعة الســـلطات املـــمنوحـــة لـــكل جـــناح مـــن جـــناحـــي اإلدارة الـــبهائـــي.  إنَّ الســـلطة فـــي 
اتـخاذ الـقرارات فـيما يـتعلق بـحياة الـجامـعة تـظل بـيد املـحافـل الـروحـانـية وحـدهـا وفـي الـنهايـة بـيد بـيت الـعدل 
األعـظم. أمـا املسـتشارون واملـعاونـون فـلهم دورهـم فـي إسـداء الـنصح لـلمحافـل الـروحـانـية وإبـداء املـالحـظات 
عـلى الخـطط وعـمل كـل مـا يـلزم لـتشجيعهم وحـثّهم عـلى الخـدمـة ويـبقى دورهـم ضـمن هـذه الحـدود فـقط. إنَّ 
ـهم مــنتخبون مــن قــبل الــجامــعة  املــسئولــية الــنهائــية فــي اتــخاذ الــقرار تــظل بــيد املــحافــل الــروحــانــية نــظرًا ألنّـَ

�١٠٥



الــبهائــية. هــناك أمــر آخــر أكــثر مــن غــيره يــميز الــفرق بــني دور أيــادي أمــر اهلل واملســتشاريــن واملــعاونــني وبــني 
دور رجـال الـديـن (كـما يـسّمونـهم فـي األديـان األخـرى). فـأيـادي أمـر اهلل واملسـتشارون واملـعاونـون ال يـملكون 
صــالحــية إصــدار الــقرارات أو أداء األعــمال الــكهنوتــية أو حــتى تــفسير وتــبيني اآلثــار املــقدســة(1). بــاإلضــافــة 

إلى ذلك فإنَّ مدة خدمة املستشارين محددة وال تمتد مدى حياتهم. 

ومـــع كـــل ذلـــك، فـــإنَّ دور املســـتشاريـــن لـــه مـــيزتـــه الـــخاصـــة، إذ يـــتم انـــتخابـــهم كـــأفـــراد نـــظرًا لـــتمتعهم بـــالـــبلوغ 
الـــروحـــانـــي بـــدرجـــة عـــالـــية وقـــدرتـــهم عـــلى املـــساهـــمة فـــي جـــعل الـــجامـــعة تـــنبض بـــالـــحياة. وقـــد مـــنحتهم اآلثـــار 
الـــكتابـــية الـــبهائـــية مـــقامًــــا رفـــيًعا فـــي الـــجامـــعة ويـــفترض عـــلى املـــحافـــل الـــروحـــانـــية واألفـــراد االســـتفادة مـــن 

املساعدة التي يمكن لخبرتهم أن تقدمها. 

دار التبليغ العاملية:

فـي عـام 1973م وضـع املسـتشارون تـحت إشـراف وتـوجـيه مـؤسـسة عـاملـية تـعمل فـي املـركـز الـبهائـي الـعاملـي 
فـي حـيفا. هـذه املـؤسـسة هـي دار الـتبليغ الـعاملـية وتـضم فـي عـضويـتها أيـادي أمـر اهلل الـذيـن هـم عـلى قـيد 
الـحياة وعـدًدا مـن املسـتشاريـن يـتم تـعيينهم مـن قـبل بـيت الـعدل األعـظم. وفـي حـالـة وفـاة جـميع أيـادي أمـر 
اهلل فـإنَّ كـافـة أعـضاء هـذه املـؤسـسة يـعيينهم بـيت الـعدل األعـظم وسـتستمر مـؤسـسة دار الـتبليغ الـعاملـية فـي 

أداء واجباتها تحت إشراف بيت العدل األعظم.  

مـن الـوظـائـف الـرئـيسية املـوكـولـة لـدار الـتبليغ الـعاملـية تـنسيق فـعالـيات هـيئات املسـتشاريـن املـختلفة ومـساعـدة 
بـيت الـعدل األعـظم فـي تـطويـر الخـطط الـعاملـية الـتي مـن خـاللـها يـنمو ويـتسع األمـر املـبارك وتجـدر املـالحـظة 
بـأنّـَه ذُكـر فـي اآلثـار الـبهائـية بـأنَّ هـناك فـرقًـا وتـمييّزًا بـني املـقام الـروحـانـي لـألفـراد وبـني الـرتـبة الـتي يحـملونـها 

أو الوظيفة التي يؤدونها في الجامعة البهائية. جاء في إحدى رسائل بيت العدل األعظم ما يلي: 

"إنَّ الـلطافـة والـتبجيل والـنبالـة واالحـترام ملـقامـات اآلخـريـن وإنـجازاتـهم تـعتبر مـن الـفضائـل اإلنـسانـية الـتي 
تــساهــم فــي إيــجاد الــخير والــرفــاهــية لــكل جــامــعة، ولــكن الــكبر والــغرور يــعتبران مــن الخــطايــا املهــلكة… إنَّ 
الهـــدف الـــنهائـــي فـــي الـــحياة لـــكل نـــفس يـــجب أن يـــكون الـــوصـــول إلـــى الـــكمال الـــروحـــي وكســـب مـــرضـــاة اهلل 
سـبحانـه وتـعالـى وإنَّ املـقام الـروحـانـي الـحقيقي لـكل شـخص مـعروف لـدى الـحق تـبارك وتـعالـى وحـده. هـذا 

األمر يختلف تماًما عن الرتب التي يحتلها أو تمنح لألفراد في مجاالت متنوعة من املجتمع". 

حياة الجامعة والضيافة التسع عشرية: 

 تـتركـز فـعالـيات الـجامـعة الـبهائـية فـي املسـتوى املحـلي عـلى جـلسات تـعقد لـكل أفـراد الـجامـعة بـشكل دوري 
وتــسمى "الــضيافــة". تــأتــي تــواريــخ انــعقاد هــذه الجــلسات مــتفقة فــي شــتى بــقاع الــعالــم الــبهائــي، وتحــدد 
طــبًقا لــلتقويــم الــبهائــي الــشمسي الــذي أوجــده حــضرة الــباب. يــحتوي هــذا الــتقويــم عــلى تــسعة عشــر شهــرًا 
وكـــل شهـــر يـــضم تـــسعة عشـــر يـــومًــــا وبـــذلـــك يـــكـون مجـــموع األيـــام 361 يـــومًــــا(2). واأليـــام اإلضـــافـــية األربـــع 
األخــــرى (أو خــــمسة أيــــام بــــالنســــبة لــــلسنة الــــكبيسة) ســــميت بــــأيــــام الــــهاء وهــــذه األيــــام هــــي أيــــام خــــّصصت 
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لـلعطاء والـضيافـة والـفرح والـروحـانـية(3). وتـعقد الـضيافـةالـتسع عشـريـة فـي الـيوم األول مـن كـل شهـر بـهائـي 
وبذلك يكون املجموع تسع عشرة ضيافة في السنة. 

لـــلضيافـــة الـــتسع عشـــريـــة ثـــالثـــة أقـــسام رئـــيسية: األول هـــو قـــسم روحـــانـــي خـــاص بـــتالوة األدعـــية واملـــناجـــاة 
ويـمكن تـالوة اآلثـار املـقدسـة مـن جـميع األديـان الـسماويـة. الـقسم الـثانـي وهـو إداري وتـتم فـيه املـشورة حـول 
أوضـاع الـجالـية بـما فـيها مـواضـيع الشـباب واألطـفال. كـما يـقوم املـحفل الـروحـانـي املحـلي بـإطـالع الـجالـية 
بـالـقرارات الـتي اتخـذهـا والـتي لـها عـالقـة بـالـحياة الـعامـة لـلجامـعة كـما يـقدم أمـني الـصندوق تـقريـره ويـشارك 
أعــضاء الــجامــعة فــي تــقديــم اقــتراحــاتــهم وطــرح األســئلة ومــشاكــلهم فــي حــضور مــمثلي املــحفل الــروحــانــي 
املحـــلي. أمـــا املـــحفل الـــروحـــانـــي فـــهو غـــير مـــلزم بـــقبول االقـــتراحـــات الـــتي طـــرحـــت فـــي الـــضيافـــة ولـــكن يـــجب 
ـا الـقسم الـثالـث واألخـير مـن الـضيافـة  أخـذهـا بـعني االعـتبار ثـمَّ دراسـتها والـرد عـليها وإبـالغ ذلـك لـلجالـية. أمّـَ
فـــهو اجـــتماعـــي ويـــتمثل فـــي تـــقديـــم الـــطعام فـــي جـــو مـــن األخـــوة واملـــحبة وقـــد يشـــتمل عـــلى بـــرامـــج مـــوســـيقية 
وتـــمثيلية وألـــعاب وبـــرامـــج تـــرفـــيهية. هـــذه األقـــسام الـــثالثـــة جـــميعها ضـــروريـــة لـــلضيافـــة، وعـــلى األحـــباء تـــنمية 

قواهم الروحانية ليس فقط في القسم الروحاني فحسب بل أيًضا في القسمني اإلداري واالجتماعي. 

تــعقد الــضيافــات الــتسع عشــريــة فــي أغــلب الــجامــعات الــبهائــية فــي مــنازل األحــباء أو أحــيانًــا فــي املــراكــز 
الــبهائــية الــصغيرة وذلــك راجــع إلــى أن الــجالــيات الــيوم ليســت كــبيرة لــلدرجــة الــتي تســتطيع أن تســتثمر فــي 
أمـــاكـــن أكـــبر اتـــساعًــــا. إنَّ نـــموذج الـــجامـــعة الـــبهائـــية املـــتطورة الـــذي صـــوره لـــناحـــضرة بـــهاء اهلل قـــادر عـــلى 
اســـتيعاب جـــالـــيات أكـــبر حجـــًما. أمـــا الهـــدف املـــرجـــو فـــهو أن يـــكون فـــي كـــل قـــريـــة أو مـــنطقة مشـــرق أذكـــار 
لـــلعبادة وتـــالوة اآليـــات. هـــذا املـــعبد ســـيكون مـــركـــزًا لـــحياة الـــجامـــعة الـــبهائـــية ومـــن حـــولـــه ســـتبنى مـــؤســـسات 

للخدمات اإلنسانية املختلفة.

األحكام والحدود البهائية: 

الحرية الروحية من خالل االنضباط

إنَّ جـميع املـؤسـسات الـبهائـية الـتـي تحـدثـنا عـنها حـتى اآلن تـعمل فـي ظـل أحـكام وحـدود مـنزّلـة. وقـد بـنّي لـنا 
حــضرة بــهاء اهلل بــأنَّ األحــكام والــقوانــني هــي األســاس الــذي يــبنى عــليه املــجتمع اإلنــسانــي بــأكــمله وبــدونــها 
يســــتحيل قــــيام الــــنظام، وإذا انــــعدم الــــنظام ال يــــمكن إيــــجاد إطــــار يجــــمع بــــداخــــله الــــنشاطــــات الــــروحــــانــــية 
والـثقافـية والـعلمية والـفكريـة الـتي يـعتمد عـليها تـطور الـشئون اإلنـسانـية املـتداخـلة. وحـتى الحـريـة الـشخصية 
يـــجب أن تـــنظمها أحـــكام وقـــوانـــني. وإذا مـــا ضـــحينا بـــشيء مـــن حـــريـــتنا الـــشخصية مـــن أجـــل تـــنفيذ قـــوانـــني 
مـــعينة فـــي املـــجتمع فـــإنَّ األفـــراد بـــذلـــك يـــساعـــدون فـــي خـــلق بـــيئة تـــعود بـــنفع أكـــبر عـــلى املـــجتمع قـــياسًـــــــا بـــما 

تنازلنا عنه شخصيًا. 

إنَّ األحـكام والحـدود والـقوانـني تـعمل فـي املـقام األول عـلى ضـبط الـجوانـب الـحيوانـية فـي الـطبيعة البشـريـة. 
وقـد تـمَّ بـحث هـذا املـوضـوع بـعمق أكـبر فـي فـصول سـابـقة. مـن الـضروري هـنا أن نـذكـر بـأنّـَه طـبًقا لـلعقيدة 
الـبهائـية فـإنَّ طـاقـاتـنا الـروحـانـية والـفكريـة واألخـالقـية الـحقيقية ال يـمكن لـها أن تـنطلق إال عـندمـا يـتم ضـبط 
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وتـنظيم طـبيعتنا البشـريـة وتـنقيتها بـاعـتبارهـا أداة يـمكن االعـتماد عـليها. وعـندمـا تـبدأ املـتطلبات الـجسمانـية 
فــــي الــــتحكم فــــإنَّ طــــبيعتنا اإلنــــسانــــية الــــحقة تــــبقى مــــقيدة وســــجينة شــــهواتــــنا الــــجسمانــــية، وهــــي الــــطبيعة 

الحيوانية. 

إنَّ مـصدر جـميع األحـكام الـتي تـؤدي إلـى الـتطور الـروحـي هـو تـعاقـب ظـهـور األنـبياء واملـرسـلني. فـاألحـكام 
والـــقوانـــني الـــتي أتـــى بـــها ســـيدنـــا مـــوســـى وعـــيسى ومحـــمد عـــليهم الســـالم يـــمكن اعـــتبارهـــا أنـــظمة ومـــبادئ 
ووصـايـا أخـالقـية ألنَّ مـحبة وعـشق مـظاهـر الـظهور لـلجنس البشـري يـصل إلـى أعـماق قـلوبـنا، وأنَّ األحـكام 
هــذه قــادرة عــلى تــغيير وتــقليب الــضمير اإلنــسانــي. إنَّ مــعيار الــصواب والخــطأ يــتغير طــبًقا ملــا يــأتــي بــه كــل 
مظهـر أمـر سـماوي وبـناء عـلى هـذه الـقاعـدة يـقـوم املـجتمـع بـوضـع قـوانـني وأحـكام وحــدود جـديـدة. فـي هـذا 
ـا نــزلــنا لــكم األحــكام بــل فــتحنا خــتم الــرحيق  الــــخصوص يــــقول حــــضرة بــــهاء اهلل: "ال تحســنب إنّـَ
املـــختوم بـــأصـــابـــع الـــقدرة واالقـــتدار يشهـــد بـــذلـــك مـــا نـــزل مـــن قـــلم الـــوحـــي تـــفكروا يـــا أولـــي 

األفكار(1)".

الكتاب األقدس – كتاب األحكام والحدود والقوانني 

عــلى ضــوء أهــمية األحــكام املــنزلــة مــن ســماء املــشية اإللهية لــيس عــجبًا أن نــرى حــضرة ولــي أمــر اهلل يــشير 
إلـى الـكتاب األقـدس أم الـكتب فـي الـظهور الـبهائـي بـأنّـَه "أعـظم عـمل قـام بـه حـضرة بـهاء اهلل" و"أملـع إنـتاج 
انــــبثق مــــن فــــكره" و"دســــتور نــــظامــــه الــــعاملــــي(2)". يــــضع الــــكتاب األقــــدس لــــنا األحــــكام األســــاســــية لــــلحياة 
الــروحــانــية وعــضويــة الــجامــعة الــبهائــية، وبــكل املــقايــيس يــعتبر هــذا الــكتاب فــذًّا وال نــظير لــه. وال مــجال هــنا 
لـبحث مـواضـيع الـكتاب األقـدس بـتوسـع وعـمق أال أنَّ هـناك ثـالث مـيزات لـه وهـي: شـمولـيته واسـتمرار تـطبيق 

تعاليمه وأسلوب نشره. 

إنَّ األحــكام والــقوانــني الــتي أتــى بــها حــضرة بــهاء اهلل تــتعلق بــشئون مجــموعــة كــبيرة مــن األفــراد والــجامــعة. 
مـــن ضـــمن هـــذه األحـــكام الـــصالة والـــصوم والـــزواج والـــطالق واملـــيراث والـــتعليم ودفـــن املـــيت وكـــتابـــة الـــوصـــية 
وصـيد الـحيوانـات والـعالقـات الـجنسية واالهـتمام بـالـجسم وكـل مـا يـتعلق بـالـعمل ثـمَّ الـعادات الـخاصـة بـتناول 

الطعام. 

كـــــما أكّــــــد لـــــنا حـــــضرة بـــــهاء اهلل وحـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء بـــــأنَّ أحـــــكام الـــــكتاب األقـــــدس يـــــجب أن تـــــطبق بـــــشكل 
تــدريــجي مــع نــمو قــدرات الــناس فــي االســتجابــة لــها. إنَّ تــدريــب األحــباء عــلى إجــراء بــعض األحــكام يسّــــــرع 
عـملية الـبلوغ الـروحـانـي ويـؤدي إلـى إمـكانـية تـطبيق بـعض األحـكام األخـرى. وقـد شـرح حـضرة بـهاء اهلل هـذا 

املبدأ بما يلي: 

ـك أيــقن بــأنَّ ربــك فــي كــل ظــهور يتجــلى عــلى الــعباد عــلى مــقدارهــم مــثالً فــانــظر إلــى  "وإنّـَ
الـشمس فـإنـها حـني طـلوعـها عـن أفـقها تـكون حـرارتـها وأثـرهـا قـليلة وتـزداد درجـة بـعد درجـة 
ليسـتأنـس بـها األشـياء قـليالً قـليالً إلـى أن يـبلغ إلـى قـطب الـزوال ثـمَّ تـنزل بـدرائـج مـقدرة إلـى 
أن يـغرب فـي مـغربـها… وإنَّها لـو تـطلع بـغتة فـي وسـط الـسماء يـضر حـراراتـها األشـياء كـذلـك 
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ـها لــو تســتشرق فــي أول فجــر الــظهور  فــانــظر فــي شــمس املــعانــي لــتكون مــن املــطلعني فــإنّـَ
بـأنـوار الـتي قـدر اهلل بـها لـيحترق أرض الـعرفـان مـن قـلوب الـعباد ألنَّهم لـن يـقدرن أن يحـملنها 

أو يستعكسن منها بل يضطربن
منها ويكونن من املعدومني(1)".

طــبًقا لهــذا الــتوجــه قــام حــضرة ولــي أمــر اهلل وبــيت الــعدل األعــظم تــدريــجيًا بــتعريــف وتــطبيق حــدود وأحــكام 
الــكتاب األقــدس وذلــك طــبًقا لــنمو وبــلوغ الــجامــعة الــبهائــية. بــالــطبع تــأخــذ هــذه الــعملية وقــتـًا مــن الــزمــن. وقــد 
أشـار حـضرة شـوقـي أفـنـدي بـأنَّ هـناك بـعض الـقوانـني واألحـكام "وضـعت مـن أجـل الـحكومـة املسـتقبلية ومـن 

املقّدر لها أن ترى النور من بني األحداث واالضطرابات التي يمر بها عاملنا املعاصر". 

ــه جـــوهـــر ولـــب اآلثـــار الـــبهائـــية الـــتي كـــنزت فـــيها أحـــكام  ــه بـــاالســـم "كـــتاب" إالّ أنّـَ إنَّ الـــكتاب األقـــدس ولـــو أنّـَ
ـا نـص الـكتاب األصـلي فـقد نـزل بـالـلغة الـعربـية ويـشكل جـزًءا صـغيرًا مـن  وحـدود وقـوانـني الـديـن الـبهائـي. أمّـَ
كــل املجــموعــة. أكــمل حــضرة بــهاء اهلل الــكتاب األقــدس بمجــموعــة كــبيرة مــن األلــواح والــكتابــات الــتي شــرحــت 
مـحتواه بـتفصيل حـيث قـام بـكتابـة تـفاسـير وأجـوبـة رًدا عـلى أسـئلة طـرحـها بـعـض الـبهائـيني اإليـرانـيني الـذيـن 
قـرأوا الـكتاب األقـدس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر. وقـد أضـاف حـضرة عـبد الـبهاء بـعض الـتفاسـير واملـالحـظات 
عــلى نــصوص الــكتاب األقــدس طــبًقا إلشــارة حــضرة بــهاء اهلل إلــى ضــرورة ذلــك. ثــمَّ اكــتملت هــذه املجــموعــة 

بما أضافة إليها حضرة شوقي أفندي من تفسير وتبيني بصفته وليًا ألمر الجامعة البهائية. 

وبــناء عــليه ال يــمكن الــوقــوف عــلى تــفاصــيل مــضمون الــكتاب األقــدس إالّ بــتتبع تــطور كــل مــضمون فــيه مــن 
خالل عملية التبويب بأكملها. وقد أشار حضرة شوقي أفندي بأنَّه سيتم في نهاية األمر إنجاز تبويب

وتــصنيف حــدود وأحــكام الــكتاب األقــدس وثــمَّ نشــرهــا. قــام حــضرتــه شــخصيًا بــإنــجاز جــزء مــن هــذا الــعمل 
حـيث تـرجـم فـقرات مـن الـكتاب األقـدس إلـى اإلنجـليزيـة ووضـع الخـطوط الـعريـضة "لـتلخيص وتـدويـن حـدود 
وأحــكام الــكتاب األقــدس" ومــعه بــعض املــالحــظات املــكّملة لــه. فــي عــام 1973 وفــي الــذكــرى املــئويــة لــصدور 
الــكتاب األقــدس قــام بــيت الــعدل األعــظم بــطبع ونشــر هــذه املجــموعــة مــثلما تــرجــمها حــضرة شــوقــي أفــندي 
مـضيفًا إلـيها تـلك الـتي لـم يـترجـمها لـتحتوي املجـموعـة عـلى جـميع مـواضـيع الـكتاب األقـدس. وقـد تـمَّ تـسمية 
هـذا الـكتيب "بـتلخيص وتـدويـن حـدود وأحـكام الـكتاب األقـدس". وفـي عـام 1992م قـام بـيت الـعدل األعـظم 
بـطبع ونشـر الـترجـمة اإلنجـليزيـة لـكامـل الـكتاب األقـدس ومـعه املـالحـق والـحواشـي املـتعلقة بـه بـاإلضـافـة إلـى 
تـوضـيحات ومـالحـظات مـتعددة كـما أعـيد طـبع "تـلخيص وتـدويـن حـدود وأحـكام الـكتاب األقـدس" مـع الـكتاب 

األقدس(1).

بعض أحكام وحدود الكتاب األقدس: 

بـإلـقاء نـظرة عـامـة عـلى بـعض الـشئون اإلنـسانـية الـتي أشـارت إلـيها نـصوص الـكتاب األقـدس، والـتي يـقوم 
بـــتطبيقها أعـــضاء الـــجامـــعة الـــبهائـــية تـــتضح لـــنا الخـــطوط الـــعريـــضة لـــتعليمات حـــضرة بـــهاء اهلل وتـــتبني لـــنا 

الخصائص الثالث التي أشرنا إليها تًوا. 
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الدعاء واملناجاة: 

مـن أهـم األحـكام الـتي أتـى بـها حـضرة بـهاء اهلل ووضـعت لـالنـضباط الـفردي هـو الـدعـاء واملـناجـاة الـيومـية. 
فـــهناك مجـــموعـــات أعـــدت مـــن أدعـــية لـــحضرتـــه ولـــحضرة عـــبد الـــبهاء تـــم نشـــرهـــا بـــعدة لـــغات مـــختلفة، وهـــناك 
أدعــية ومــناجــاة لــحضرة بــهاء اهلل نشــرت بــالــلغة اإلنجــليزيــة فــي ثــالثــمائــة صــفحة. وتــعتبر هــذه الــكتب بــحق 

ينبوع الحياة الروحية للبهائيني. 

وإلـــى جـــانـــب الـــدعـــاء واملـــناجـــاة هـــناك الـــصالة الـــيومـــية الـــتي يـــجب أن تـــتلى عـــند إتـــمام الـــفرد ســـن الـــبلوغ 
الشـــرعـــي(1). هـــناك ثـــالثـــة أنـــواع لـــلصالة الـــيومـــية، ولـــلفرد كـــامـــل الحـــريـــة فـــي اخـــتيار أي مـــنها. مـــثالً هـــناك 

الصالة الصغرى التي يمكن تالوتها في أي وقت من الظهيرة حتى الغروب في كل يوم ونصها اآلتي: 

"أشهــد يــا إلــهي بــأنّـَـك خــلقتني لــعرفــانــك وعــبادتــك، أشهــد فــي هــذا الــحني بعجــزي وقــوتــك وضــعفي واقــتدارك 
وفقري وغنائك ال إله إال أنت املهيمن القيوم(2)".

تحريم الكحول وتعاطي املخدرات: 

ذكـر حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ تـعاطـي املشـروبـات الـروحـية واملخـدرات أو أدويـة الهـلوسـة يـؤدي بشـدة إلـى إيـذاء 
الـجسم وتـضعيف الـقدرات الـعقلية لـإلنـسان ويـعيق نـموه الـروحـانـي. وعـليه فـقد حـرم عـلى الـبهائـيني تـعاطـي 
هـــذه املـــواد بـــأشـــكالـــها وهـــناك اســـتثناء واحـــد فـــقط وهـــو حـــق الـــطبيب املـــعالـــج أن يســـتخدم هـــذه املـــواد فـــي 
الــعالج إن لــم تــكن هــناك بــدائــل أخــرى. لــيس هــناك تحــريــم عــلى أي نــوع آخــر مــن الــطعام أو الشــراب فــي 
التعاليم البهائية. كما أنَّ التدخني غير ممنوع ولكنه مكروه ألنَّه مضر بالصحة وغير مستحب اجتماعيًا(1).

الصيام: 

وكـما هـو الـحال فـي الـديـانـات الـسماويـة، فـإنَّ الـديـن الـبهائـي يـرى فـي الـصيام فـائـدة عـظمى فـي انـضباط 
الــروح وصــقلها. وقــد حــدد حــضرة بــهاء اهلل تــسعة عشــر يــومًـــا فــي كــل ســنة لــلصيام لــكل فــرد بــالــغ وذلــك مــن 
شـروق الـشمس حـتى غـروبـها. ويـقع الـصيام فـي شهـر الـعالء حسـب الـتقويـم الـبهائـي وهـو فـي الـفترة مـن 2 
آذار (مــــارس) حــــتى 20 مــــنه حــــيث يــــعقبها مــــباشــــرة عــــيد الــــنوروز أو بــــدايــــة الــــسنة الجــــديــــدة فــــي 21 آذار 
(مـــارس) ويـــقع فـــي االعـــتدال الـــربـــيعي، وعـــلى ذلـــك فـــإنَّ فـــترة الـــصيام يـــمكن اعـــتبارهـــا فـــترة إعـــداد روحـــي 
وتجــديــد الــهمة نــحو الــقيام بــأعــمال جــديــدة.  وطــبًقا لــنصوص الــكتاب األقــدس فــإنَّ املــعفيني مــن الــصوم هــم: 

املرأة الحامل أو املرضع واملسن واملريض واملسافر والذين يعملون في األعمال 
الشاقة باإلضافة إلى األطفال تحت سن الخامسة عشرة(1).

تحريم الغيبة: 

  وبـاإلضـافـة إلـى األحـكام والحـدود الـفرديـة وضـع حـضرة بـهاء اهلل عـدًدا مـن األحـكام واملـبادئ االجـتماعـية. 
فـــمثالً حـــرم اســـتغابـــة اآلخـــريـــن وانـــتقادهـــم واعـــتبره أمـــرًا مـــضرًا بـــالـــصحة الـــروحـــية إلـــى أبـــعد الحـــدود. يـــقول 
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حـضرة بـهاء اهلل: "قـد حـرم عـليكم الـقتل والـزنـا ثـمَّ الـغيبة واالفـتراء اجـتنبوا عـما نـهيتم عـنه فـي 
الـصحائـف واأللـواح(2)". فـالـغيبة تـعني ذكـر عـيوب الـناس أمـام اآلخـريـن عـن قـصد أو غـير قـصد. وعـلى 
أعــضاء الــجامــعة الــبهائــية تــوصــيل وجــهات نــظرهــم حــول مــا يــرتــكبه اآلخــرون إلــى املــحفل الــروحــانــي املحــلي 
ووضـــع األمـــور بـــيده التـــخاذ الـــقرار املـــناســـب وعـــدم بـــحث املـــوضـــوع بـــعد ذلـــك. كـــما قـــال حـــضرتـــه أيـــًضا فـــي 
الـــكلمات املـــكنونـــة: "يــا ابــن اإلنــسان ال تــنفّس بخــطأ أحــد مــا دمــت خــاطــئًا وإْن تــفعل بــغير ذلــك 

ملعون أنت وأنا شاهد بذلك". 

الزواج: 

يـعتبر الـزواج فـي الـديـانـة الـبهائـية مـؤسـسة روحـية واجـتماعـية. فـأثـره ال يـمتد لـلزوجـني فحسـب، بـل يـصل إلـى 
الـوالـديـن وإلـى األجـداد واألحـفاد واألقـربـاء واملنتسـبني. وفـي واقـع األمـر فـإنَّ الـزواج يـصـل تـأثـيره إلـى بـاقـي 
فـئات املـجتمع املـحيطة بـه ومـنها الـجيدة عـلى وجـه الـخصوص. ونـتيجة لـذلـك ركـز حـضرة بـهاء اهلل بشـدة عـلى 
تــعليم الــزوجــني وضــرورة مــعرفــتهما لــطاقــات وحــدود كــل مــنهما، وبــذلــك مــنحهما قــدرًا وفــيرًا مــن الحــمايــة ضــد 
الـوقـوع فـي حـبائـل األخـطاء الـطائـشة مـن جـانـب أي مـنهما. ولـلفرد الـبهائـي الـذي يـرغـب بـالـزواج أن يـحصل 
عـلى مـوافـقة والـديـه وأيـًضا مـوافـقة والـدي الـطرف اآلخـر سـواء الـزوج أو الـزوجـة وسـواء كـانـوا بـهائـيني أم لـم 
يـــكونـــوا. وبـــعكس عـــادات وتـــقالـــيد الـــشعوب الشـــرقـــية الـــسائـــدة ال يـــحق لـــلوالـــديـــن فـــرض زوج أو زوجـــة عـــلى 
ابـنتهم أو ابـنهم. كـما أنّـَه عـلى عـكس مـا هـو سـائـد فـي الـغرب فـإنَّ الـزوجـني لـيسا أحـرارًا بـاتـخاذ قـرار يـتعـلق 

بزواجهم دون األخذ بعني االعتبار وجهة نـظر والـديهم (الذين لهم دور مباشر في إتمام الزواج)(1).

تدعو التعاليم البهائية إلى العفة والطهارة قبل الزواج وذلك ألنَّ الرغبة الجنسية هي غريزة متعلقة بإنجاب 
األطـفال ووسـيلة لـتعزيـز أواصـر الـزواج. ولهـذا السـبب فـإنَّ اإلخـالص والـوفـاء فـي الـعالقـة الـزوجـية هـو أمـر 
هــام آخــر أشــارت إلــيه اآلثــار الــبهائــية. وعــلى الــرغــم مــن أنَّ الــزواج لــيس أمــرًا إجــباريًــا عــلى الــبهائــيني بــأي 
وجـه مـن الـوجـوه أال أنّـَه مسـتحب جـًدا بـاعـتباره "حـصنا لـلسعادة" وفـضيلة خـاصـة. كـما يـعتبر عــدم الـزواج 

أو العـزوبية أمرًا غير مشجع وغير محبّذ(2).

وليســت هــناك طــقوس مــعينة فــي مــراســم الــزواج وقــد يــكون بــسيطًا لــلغايــة وكــل مــا هــو مــطلوب قــراءة اآليــتني 
"إنـا كـلٌّ هلل راضـون" لــلعريــس و"إنـا كـلٌّ هلل راضـيات" لــلعروس بــاإلضــافــة إلــى مــوافــقة والــدي الــطرفــني 
ودفـع املهـر. وبـالنسـبة ملـراسـم الـزواج فـيجب أن يـوافـق عـليها املـحفل الـروحـانـي ويـتأكـد مـن مـوافـقة الـوالـديـن 
ويحّـــــــدد الــــشهود وعــــادة مــــا تــــتضمن مــــراســــم الــــعقد تــــالوة أدعــــية ومــــناجــــاة وأيــــًضا ال بــــأس بــــإجــــراء بــــرامــــج 

موسيقية. 

الطالق وشروطه: 

الــطالق جــائــز فــي الــديــن الــبهائــي ولــكنه أمــر مــكروه وال يــشجع عــليه إطــالقًـــا. إنَّ الــصعوبــات الــعاديــة الــتي 
تـواجـه الـحياة الـزوجـية مـقّدر لـها أن تـصقل الـشخصية وتـنّقيها لـكال الـزوجـني وتـقوى روابـط اتـحادهـما الـذي 
يـعتبر حجـر األسـاس فـي بـناء املـجتمع. ورغـم ذلـك تـشير اآلثـار املـباركـة بـأنَّ مـشاكـل الـزوجـني قـد تـتطور إلـى 
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نـقطة الـالعـودة أو مـن الـصعب وجـود حـل لـها أو عـندمـا ال يـتناسـب الـزوجـان تـمامًـا لـبعضهما الـبعض، عـندئـذ 
وحـني بـروز الـكراهـية وتـصميم الـطرفـني عـلى الـطالق يـمكن لـهما ذلـك شـريـطة االنـتظار ملـدة سـنة واحـدة وهـذه 
الــفترة تــطلق عــليها "ســنة االصــطبار" حــيث يــجب عــلى الــطرفــني الــعيش مــنفصلني عــن بــعضهما ملــدة ســنة. 
وخـالل هـذه الـسنة تـكون الـفرصـة مـتاحـة أمـامـهما لـلمشورة وبـذل الجهـد لـلتغلب عـلى املـشاكـل الـتي أدت إلـى 
انــهيار الــزواج. ويــمكن ألي طــرف أن يــبحث مــشاكــله مــع املــحفل الــروحــانــي املحــلي الــذي بــدوره يــقابــل كــل 
طـرف ويحـدد مـدى إمـكانـية عـودة املـياه ملـجاريـها، وعـندمـا يسـتحيل ذلـك يحـدد املـحفل الـروحـانـي بـدايـة "سـنة 
االصـــطبار" وهـــو تـــاريـــخ انـــفصالـــهما بـــسكناهـــما.خـــالل ســـنة االصـــطبار يـــحاول املـــحفل الـــروحـــانـــي جـــاهـــًدا 
وبـــالـــتعاون مـــع املـــختصني فـــي الـــتغلب عـــلى مـــشاكـــل الـــزوجـــني وإن لـــم يـــفلحا فـــي ذلـــك، وبـــعد انـــقضاء ســـنة 
مــيالديــة كــامــلة يــتم الــطالق. بــمعنى آخــر يــمكن اعــتبار تــلك الــسنة فــترة لــلزوجــني يــقضيانــها فــي "مســتشفى 
الـزواج" حـيث تـعالـج فـيه الـعالقـات الـزوجـية وتـزول أسـباب الـضغوطـات الـنفسية وتـبدأ عـملية الـشفاء إلـى أن 

تعمل قوى االتحاد اإليجابية على البروز وإحاللها محل الخالفات. 

منع املشاركة في الشئون السياسية والحزبية:
 

مـن املـبادئ الـهامـة األخـرى الـتي رّكـز عـليها حـضرة بـهاء اهلل بشّـــــدة هـو مـنع أتـباعـه مـن الـتدخـل فـي الـشئون 
الـسياسـية والحـزبـية بـأي شـكل مـن األشـكال. وقـد يـتوقـع املـرء، مـن اللحـظة األولـى، أن يـشارك أفـراد الـجامـعة 
الـبهائـية فـي الـفعالـيات الـسياسـية الـواسـعة فـي الـعـالـم تـعزيـزًا لـألفـكار الـعاملـية الـتي يـنادي بـها الـبهائـيون. 
وفـــي الـــواقـــع فـــإنَّ الـــعكس هـــو الـــصحيح حـــيث يـــجوز لـــلبهائـــيني بـــأن يـــصوتـــوا لـــلمرشـــحني ويـــنتخبوا مـــا يـــمليه 
عــليهم ضــميرهــم أولــئك الــذيــن يــمكن لــهم أن يــساهــموا بــشكل جــاد وثــمني لــلمجتمع الــذي يــعيشون فــيه. كــما 
يــمكن لــلبهائــيني أن يــقبلوا الــوظــائــف الــحكومــية غــير الــسياســية شــريــطة أال يــنضموا إلــى حــزب ســياســي أو 

يقوموا بالترويج لحركة أو حزب معني(1).

والســـبب فـــي ذلـــك راجـــع إلـــى الـــعقيدة األســـاســـية لـــلبهائـــيني وهـــو أنَّ التحـــدي الـــرئـــيسي الـــذي يـــواجـــه جـــميع 
الـشعوب واألوطـان هـو الـوصـول إلـى وحـدة الـجنس البشـري. أشـار حـضرة بـهاء اهلل فـي كـتابـاتـه بـأنَّ الـتقدم 
االجـتماعـي الـحقيقي يـعتمد عـلى مـدى وصـول الـحضارة اإلنـسانـية لهـذا املسـتوى الجـديـد مـن الـتطور. وفـي 
هــذا الــسياق قــال حــضرتــه: "ال يــمكن الــوصــول إلــى رفــاهــية الــجنس البشــري وأمــنه وســالمــته دون الــوصــول 
إلــى وحــدتــه". كــما أشــار بــأنَّ الــسياســة والــتي مــن خــصائــصها مــناصــرة جــهة ومــعاداة جــهة أخــرى ال يــمكن 
لــها أن تــوجــد حــلوالً لــلمشاكــل ذات الــصفة الــعاملــية فــي أســاســها. كــما ذكــر بــأنَّ جــميع الــوســائــل والــقنوات 

السياسية هي خاصة ومحددة سواء أكانت مركزية أم عنصرية أم ثقافية أم أيديولوجية. 

إنَّ املـبدأ الـبهائـي بـعدم تـعاطـي الـسياسـة ال يـمنع الـبهائـيني مـن املـشاركـة فـي االجـتماعـات الـعامـة وبـاألخـص 
تـلك الـتي تـبحث قـضايـا اجـتماعـية وأخـالقـية بـحتة والـتي ال تـتطرق إلـى الـشئون الـسياسـية. وفـي الـواقـع فـإن 
الــبهائــيني مــنذ عــدة ســنوات كــانــوا فــي طــليعة الــقوى الــتي عــملت فــي مــجال الــقضايــا االجــتماعــية مــن قــبيل 

عدم التفرقة العنصرية واملساواة بني الجنسني. 
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إنَّ مــبدأ عــدم املــشاركــة فــي الــسياســة لــه عــالقــة قــريــبة مــن الــناحــية الــعملية ومــن الــناحــية الــعقائــديــة بــاملــبدأ 
الـــبهائـــي بـــإطـــاعـــة الـــحكومـــة والـــوالء لـــها. حـــيث دعـــا بـــهاء اهلل أتـــباعـــه إلـــى إطـــاعـــة الســـلطات الـــحكومـــية وعـــدم 
الــسعي إلــى الحــط مــن شــأنــها أو تــقويــض أركــانــها. وإذا تــغيرت الــحكومــة عــلى الــجامــعة الــبهائــية أن تــنقاد 
لـإلدارة الجـديـدة وتـكون مـطيعة لـها بـنفس الـروح مـن اإلخـالص والـوفـاء مـع األخـذ بـعني االعـتبار عـدم الـتدخـل 

في الشئون السياسية(1).

املشورة - مطلب أساسي لحياة الجامعة البهائية: 

مـن ضـمن حـدود وأحـكام الـديـن الـبهائـي وعـوامـل بـناء الـجامـعة هـو اتـخاذ الـقرار الجـماعـي فـي عـملية يـطلق 
عـليها "املـشورة". فـاملـشورة الـبهائـية فـي األسـاس تـتطلب تـبادل الـرأي الـصحيح بـكل مـحبة وأخـوة بـني أفـراد 
املجـموعـة بهـدف الـوصـول إلـى الـحقيقة فـي بـعض املـسائـل وتـكويـن رأي جـماعـي. وال نـبالـغ إذا قـلنا بـأنَّ كـل 
فـــرد فـــي الـــجامـــعة الـــبهائـــية يـــعتبر عـــمليًا تـــلميذًا فـــي عـــملية املـــشورة. يـــقول حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل حـــول هـــذا 

املوضوع: 

"إنَّ مـبدأ املـشورة والـذي يـمثل أحـد األحـكام الـرئـيسة لـإلدارة يـجب أن يــطبق عـلى جـميع األنشـطة الـبهائـية 
الـتي تـؤثـر عـلى مـصالـح األمـر املـبارك ألنَّ مـن خـالل املـشورة ومـن خـالل الــتعاون والـتبادل املسـتمر لـألفـكار 
ووجــــهات الــــنظر نســــتطيع حــــمايــــة األمــــر بــــصورة أحــــسن واإلشــــراف عــــلى مـــــصالــــحه. إنَّ املــــبادرة الــــفرديــــة 
والــــقدرة الــــشخصية والــــتدبــــير الســــليم هــــي أمــــور هــــامــــة وال مــــفر مــــنها، ولــــكنها يــــجب أن تــــدعــــم بــــالــــخبرات 

الجماعية والحكمة وإالَّ فإنَّها لن تستطيع أن تحرز أو تؤدي املهام العظيمة املوكولة لها(1)". 

 تمَّ التركيز على املشورة أيًضا في مجال حياة العائلة البهائية وباألخص فيما يتعلق بالعالقات بني الزوج 
والـزوجـة. وحـتى فـي األمـور الـشخصية يـشجع الـبهائـيون املـشورة مـع اآلخـريـن عـندمـا تـسمح لـهم الـظروف. 

ورغم ذلك يحذرنا بيت العدل األعظم في الفقرة التالية: 

"يـــجب أن ال يـــغيب عـــن بـــالـــنا بـــأنَّ جـــميع أنـــواع املـــشورة تهـــدف إلـــى الـــوصـــول إلـــى حـــل لـــلمشكلة وهـــو أمـــر 
يـختلف تـمامًــا عـن املـشاجـرات الـلفظية الجـماعـية الـدارجـة فـي بـعض الـدوائـر فـي هـذه األيـام الـتي تـمثل نـوعًــا 
ـه مــمنوع عــلينا أن نــعترف بخــطايــانــا وعــيوبــنا  مــن اإلقــرار بــاملــعاصــي املــمنوع عــنها فــي األمــر املــبارك… إنّـَ
أمــام أي شــخص أو عــند عــامــة الــناس كــما تــفعل بــعض املــذاهــب الــديــنية. وعــلى أي حــال إذا رغــبنا فــي أن 
نــقر بخــطئنا فــي أمــر مــا بــمبادرة ذاتــية أو أن نــقر بــبعض الــنواقــص فــي شــخصيتنا وســلوكــنا ونــطلب عــفو 

اآلخرين لنا فلنا الحرية في فعل ذلك(1)". 

والـفقرة الـتالـية مـن بـيان لـحضرة عـبد الـبهاء يـوضـح لـنا الـنموذج املـثالـي الـبهائـي لـلمشورة الـبهائـية، ويـمكن 
اعتبارها ورقة عمل للمحافل الروحانية املركزية واملحلية للعمل بموجبها:

"إنَّ أول شـــــرط ألعـــــضاء ذلـــــك االجـــــتماع هـــــو وجـــــود املـــــحبة واأللـــــفة املـــــطلقة بـــــينهم واجـــــتناب الـــــبعد والـــــنفور 
وإظـهار الـوحـدة اإللهية، وآيـة ذلـك أن يـكونـوا أمـواج بحـر واحـد وقـطرات نهـر واحـد ونـجوم أفـق واحـد وأشـعة 
شـمس واحـدة وأشـجار بسـتان واحـد وأزهـار حـديـقة واحـدة، وإذا لـم تـكتمل لـهم الـوحـدة املـطلقة يتشـتت ذلـك 
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ــه يـــجب عـــليهم أن يـــتوجـــهوا إلـــى املـــلكوت  ـــا الشـــرط الـــثانـــي فـــهو أنّـَ الجـــمع ويـــمسي ذلـــك املـــحفل مـــعدومًــــا. أمّـَ
اإللهي حـني حـضورهـم إلـى مـكان االجـتماع ويـسألـوا الـعون مـن األفـق األبـهى وأن يـباشـروا آمـالـهم بـمنتهى 
اإلخـالص واألدب والـوقـار والـطمأنـينة ويـخاطـبوا املـحفل مـعبريـن عـن آرائـهم بـمحض األدب والهـدوء، وعـليهم 
أن يتحــروا الــحقيقة فــي كــل مــسألــة دون أن يتشــبثوا بــآرائــهم، ذلــك ألنَّ التشــبث بــالــرأي يــؤدي إلــى الــنزاع 
والـــخصام فـــتبقى الـــحقيقة مســـتورة، عـــلى األعـــضاء أن يـــعبّروا عـــن آرائـــهم بـــتمام الحـــريـــة وال يـــجوز أبـــًدا أن 
يـحقر أحـد رأي اآلخـر، بـل يـنبغي لـه أن يـوضـح حـقيقة رأيـه بـمنتهى الـلطف وفـي حـالـة وجـود أي خـالف فـي 
الـرأي يـكون األمـر لـألغـلبية حـيث يـجب عـلى الجـميع إطـاعـة أغـلبية اآلراء واالنـقياد لـقراراتـها، وال يـجوز ألحـد 
أن يـــعترض أبـــًدا أو يـــنتقد قـــرار األغـــلبية ســـواء كـــان ذلـــك خـــارج املـــحفل أو فـــي داخـــله حـــتى ولـــو كـــان ذلـــك 
القرار غير صائب. فإنَّ مثل هذا االنتقاد سيكون سببًا لعدم تنفيذ أي قرار، ومجمل القول إنَّ كل عمل يتم 
ــا إذا حــدث أدنــى اغــبرار فســتكون نــتيجته ظــالمًـــا لــيس دونــه  بــاأللــفة واملــحبة وصــفاء الــنية نــتيجته الــنور، أمّـَ
ظـــالم. إنَّ اصـــطدام اآلراء وتـــعارضـــها فـــي مجـــلس الـــشورى هـــما الســـببان لـــبزوغ الـــحقيقة، فـــال يـــنبغي ألي 
فـــرد مـــن األعـــضاء أن يـــتكدر مـــن مـــعارضـــة أي عـــضو آخـــر فـــي آرائـــه بـــل يـــجب أن يـــصغي إلـــى رأي زمـــيله 
بـــمنتهى األدب واإلخـــالص ولـــو كـــان ذلـــك مـــعارضًـــــــــــا لـــوجـــهة نـــظره، وأن يـــفعل ذلـــك دون أن يســـتاء أو يـــتكّدر. 
وهكذا يكون ذلك املحفل إلهيًّا وما عدا ذلك فإنَّه سبب للبرودة والنفور املنبعثني من العالم الشيطاني(1). 

 ومــيزة أخــرى لــلمشورة الــتي تــقوم بــها املــحافــل الــروحــانــية تــتمثل فــي الــسعي لــلوصــول إلــى وحــدة الــرؤيــة. 
ولهـــذا فـــإنَّ اتـــخاذ الـــقرار بـــاألكـــثريـــة هـــو الحـــد األدنـــى املـــطلوب فـــي اإلدارة الـــبهائـــية.  وقـــد جـــاء فـــي إحـــدى 

رسائل بيت العدل األعظم ما يلي:

"إنَّ هــــدف املــــشورة الــــبهائــــية املــــثالــــية هــــو الــــوصــــول إلــــى قــــرار بــــإجــــماع اآلراء. وعــــندمــــا يــــتعذر ذلــــك يــــجب 
ـه يــعتبر قــرارًا لــلمحفل الــروحــانــي و لــيس قــرار أولــئك الــذيــن  الــتصويــت… وعــندمــا يــتم الــتوصــل إلــى قــرار فــإنّـَ

وافقوا عليه فقط(1)". 
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الخالصة:

إنَّ مـا نـاقـشناه مـن أحـكام رئـيسية وغـيرهـا واإلجـراءات الـواجـب اتّـِباعـها فـي الـديـن الـبهائـي تـمثل ذلـك الـخيط 
املـــحكم املـــتني الـــذي يتخـــلل كـــامـــل نـــسيج الـــديـــن الجـــديـــد. وقـــد يـــالحـــظ املـــرء فـــي الـــظاهـــر غـــموضـــا وإبـــهامًــــا 
ـز عـلى هـدف وحـدة الـجنس البشـري وخـلق مـجتمع عـاملـي  وافـتقارًا إلـى الـواقـع بنـي أتـباع هـذا الـديـن الـذي يـركّـِ
جـــديـــد قـــائـــم عـــلى الـــعدالـــة. ال شـــك بـــأنَّ رســـالـــة بـــهاء اهلل لـــها نـــظرتـــها بـــعيدة املـــدى، ومـــن املـــؤكـــد فـــإنَّ أفـــراد 
الـجامـعة الـبهائـية قـد مـلكت عـليهم تـلك الـرؤيـة. ومـن جـانـب آخـر فـإنّـَهم ال يـعتقدون أنَّ مـن املـمكن تـحقيق هـذا 

الهدف دون تضحية كبيرة وجهود مضنية من قبل األفراد واملجتمع بأكمله. 

إنّـَهم يـعتقدون بـأنَّ الـوصـول إلـى الـنظام الـعاملـي الجـديـد وإلـى الـحضارة الـعاملـية يـتطلب نـهًجا جـديـًدا لـلحياة 
يـكبح جـماح الـطبيعة البشـريـة لـضمان تـحقيق مـا خـلقنا لـه مـن أهـداف إلهية نـبيلة. إنَّ انـضباطًـا كهـذا يـجب 
أن يـسـود جـميع الـظروف املـعيشية بـاإلضـافـة إلـى شـئون املـجتمع األخـرى. فـموضـوع الـزواج يـجب أن يـعتبر 
ذلـك األسـاس املـتني الـذي سـتبنى عـليه الـحضارة.  وحـياة الـفرد يـجب أن تسـتنير بـالـروحـانـية بـتالوة األدعـية 
واملـناجـاة وخـدمـة اآلخـريـن. أمـا الـعادات االجـتماعـية الـسيئة مـثل الـغيبة الـتي تـضرب بـعمق جـذور املـجتمع 
البشــري يــجب الحــد مــنها وإنــهاؤهــا. عــلى الــشعوب أن تتخــلى عــن لــهائــها وراء أمــور عــقيمة مــثل األحــزاب 
والـــشئون الـــسياســـية وتـــتوجـــه نـــحو الـــتعاون والـــتآزر وتـــتعلم فـــن املـــشورة الـــصحيحة. كـــما يـــجب تـــشكيل بـــنية 
اجـــتماعـــية جـــديـــدة نـــرى فـــيها مـــشاركـــة األفـــراد بـــدرجـــة أكـــبر. إنَّ اإلخـــفاق فـــي وقـــتنا الـــحاضـــر فـــي اإلقـــرار 
بــضرورة تــلك األنــظمة واألحــكام، وحــتمية الــتوجــه نــحو تــلك الــبنى االجــتماعــية الجــديــدة، يــعد بــنظر الــبهائــيني 
اسـتسالمًــا ملـا يـتراءى لـنا عـلى أنّـَه الـحقيقة. يـبدو أنّـَنا فـي حـاجـة إلـى حـلول سحـريـة ملـشاكـل الـعالـم املـعّقدة. 

وفي هذا الصدد يقول حضرة بهاء اهلل: 

"إنَّ الــذيــن أوتــوا بــصائــر مــن اهلل يــرون حــدود اهلل الســبب األعــظم لــنظم الــعالــم وحــفظ األمــم 
والـذي غـفل إنَّه مـن هـمج رعـاع. إنَّا أمـرنـاكـم بكسـر حـدودات الـنفس والـهوى ال مـا رقـم مـن الـقلم 
األعـلى إنَّه لـروح الـحيوان ملـن فـي اإلمـكان… يـا مـأل األرض اعـلموا أنَّ أوامـري سـرج عـنايـتي 
بـني عـبادي ومـفاتـيح رحـمتي لـبريـتي كـذلـك نـزّل األمـر مـن سـماء مـشيّة ربـكم مـالـك األديـان. لـو 
يجــد أحــد حــالوة الــبيان الــذي ظهــر مــن فــم مــشيّة الــرحــمن لينفق مــا عــنده ولــو يــكن خــزائــن 

األرض كلها ليثبت أمرًا من أوامره املشرقة من أفق العناية واأللطاف(1)".
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الفصل التاسع - الجامعة البهائية

مـــنذ الـــقدم واملـــعتقدات الـــديـــنية تـــلعب دورهـــا الـــرئـــيسي فـــي تـــأســـيس الـــجامـــعات أو الـــجالـــيات(1). إنَّ تـــجاوب 
الــــناس املــــبدئــــي لــــتعالــــيم بــــوذا واملــــسيح ومحــــمد عــــليهم الســــالم هــــو أمــــثلة خــــاصــــة تــــلفت الــــنظر إلــــى كــــيفية 
انـــضمام األلـــوف مـــن البشـــر فـــي مجـــموعـــات تجـــمعهم عـــقيدة واحـــدة، وكـــل جـــالـــية مـــنها تـــنظم حـــياتـــها طـــبًقا 
لـقواعـد ومـبادئ تـرتـكز أسـاسًــــــا عـلى مـا جـاء بـه مـؤسـس الـديـن.  ومـع نـمو هـذه الـجالـيات وقـدرتـها عـلى تـلبية 
احـــتياجـــات أفـــرادهـــا بـــدأ املـــاليـــني مـــن الـــناس فـــي اعـــتناقـــها وبـــرزت فـــي الـــنهايـــة ثـــقافـــة وعـــنصر جـــديـــد فـــي 

املجتمع. 

كـــان هـــذا هـــو دور الـــديـــن حـــتى فـــي أقـــل املـــراحـــل بـــدائـــية لـــلحضارة اإلنـــسانـــية. قـــال الـــفيلسوف االجـــتماعـــي 
لـــويـــس مـــمفورد فـــي كـــتابـــه الـــبحثي "املـــديـــنة عـــبر الـــتاريـــخ" The City In History  حـــول كـــيفية تـــأســـيس 

املستوطنات البشرية في املراحل األولى من الحضارة اإلنسانية: 

"يــجب أن تــرتــبط هــذه التجــمعات بــأشــياء مــقدســة ولــيس فــقط بــما يــضمن لــها الــحياة. وعــليه، فــقد ارتــبطت 
بــــنوع مــــن الــــحياة أكــــثر قــــيمة وأســــمى مــــعنى، مــــثل مــــشاعــــر تــــتعلق بــــاملــــاضــــي واملســــتقبل وإدراك لــــلمغزى 
الــروحــي لــلوالدة الــجسمانــية ومــن ثــمَّ ســر املــوت والــحياة بــعد املــوت. وبــينما تــأخــذ املــديــنة شــكلها ســيضاف 
إلـــيها الـــكثير، إالَّ أنَّ تـــلك هـــي املـــقومـــات الـــرئـــيسية لـــوجـــود املـــدنـــية وهـــي مـــتالزمـــة لـــلوضـــع االقـــتصادي الـــذي 
يــساعــد عــلى وجــودهــا. فــفي التجــمعات األولــية الــتي كــانــت تــعقد حــول مــقبرة أو رمــز مــعني أو حــول صخــرة 
كــبيرة أو مــكان مــقدس، كــانــت هــذه التجــمعات بــدايــة لــظهور ســلسلة مــتعاقــبة مــن املــؤســسات املــدنــية الــتي 

كانت تتراوح بني املعبد واملراصد الفلكية وبني املسرح والجامعة".

إنَّ عــملية بــناء الــجامــعة قــد أخــذت شــكالً مــتطورًا جــًدا فــي الــديــن الــبهائــي. فــخالل الــقرن األول مــن نــشأتــها 
كـانـت الـجالـية أو الـجامـعة الـبهائـية Bahá'í Community مـتمركـزة بـشكل رئـيسي فـي بـالد فـارس وكـانـت 
تـــمثل أقـــلية مضطهـــدة ومحـــرومـــة ولـــديـــها فـــرص قـــليلة ملـــمارســــة شـــعائـــرهـــا الـــديـــنية. وعـــندمـــا طـــرحـــت الخـــطط 
الـــتبليغية تـــحت تـــوجـــيه وهـــدايـــة حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي، وعـــندمـــا أصـــبحت هـــذه الخـــطط عـــاملـــية الـــنطاق، فـــإنَّ 
الـــحياة املشـــتركـــة لـــلمؤمـــنني بـــدأت تـــعكس بـــعض الـــطاقـــات الـــكامـــنة لـــبناء و"تـــشييد املـــجتمع". فهـــل ســـيكون 
الـــديـــن الـــبهائـــي فـــي نـــهايـــة األمـــر تـــلك الـــقوة املـــوجـــهة واملـــلهمة لـــلحضارة الـــعاملـــية الجـــديـــدة مـــثلما كـــان حـــال 
األديـان الـسماويـة األخـرى؟ إنّـَه أمـر سـيبرهـنه الـزمـن وحـده. إنَّ الـحقيقة الـهامـة الـتي يـجب أن نـأخـذهـا بـعني 
االعــتبار هــو أنَّ هــناك جــالــية أو جــامــعة بــهائــية عــاملــية مــوجــودة الــيوم ظهــرت نــتيجة فــعالــيات وأنشــطة أتــباع 
هــذا الــديــن مــنذ أْن تــأســس عــام 1844م وتــزداد نــمًوا واتــساعًـــا. إنَّ فــهمنا لــلديــن الــبهائــي يــقودنــا إلــى وقــفة 

تقدير لذلك التطور الهام.

 وكـما الحـظنا سـابـًقا، فـإنَّ املـيـراث الـروحـي ألعـضاء الـجامـعة الـبهائـية هـو شـيء رائـع ومـؤثـر. فـتاريـخ هـذه 
ــها حـــًقا  الـــجامـــعة مـــنذ عـــام 1844 مـــع كـــل تـــضحياتـــها وشهـــدائـــها وإنـــجازاتـــها وأوضـــاعـــها يـــمكننا الـــقول إنّـَ
جـالـية شـجاعـة وبـطله. إنَّ الـدعـوة الـبهائـية فـيها الـقوة واملـنعة ذلـك ألنَّ تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل ومـبادئـه تـتعلق 
بمجـموعـة كـبيرة مـن الـشئون اإلنـسانـية وتـناقـش قـضايـا عـصريـة وفـكريـة مـتعددة. وال يسـتطيع أحـد أن يـنكر 
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بــأنَّ الــنظام اإلداري الــبهائــي هــو إنــجاز رائــع ســواء بــالــطريــقة الــتي فــيها طــرحــت املــبادئ الــبهائــية لــترتــبط 
بـــأهـــداف الـــديـــن أو بـــالـــنجاح الـــذي حـــققته املـــؤســـسات الـــبهائـــية طـــبًقا ملـــا وضـــعه مـــؤســـس هـــذا الـــديـــن بـــشكل 
محـدد. إنَّ مـا يـزخـر بـه هـذا الـديـن الجـديـد مـن مـيزات عـظيمة يـكمن فـي الـتاريـخ والـتعالـيم واإلدارة الـبهائـية 

وهي ميراث حضرة بهاء اهلل ألتباعه. 

فماذا فعل يا ترى وراّث حضرة بهاء اهلل بهذا امليراث العظيم؟ 

ومـا نـوع الـجالـية أو الـجامـعة الـتي اسـتطاعـوا إيـجادهـا أو آمـلني فـي إيـجادهـا نـتيجة لـجهودهـم املـبذولـة الـتي 
تــضاهــي أبــطال وصــناديــد ديــنهم. ومــا هــي الــجهود الــتي بــذلــت لــفهم مــقاصــد مــؤســس الــديــن ورســالــته؟ أو 

لتنظيم حياتهم بما يتطابق مع النموذج اإلداري الذي أتى به حضرته وخلفاؤه املعينون؟ 

قـد يـكون مـفيًدا أن نـبدأ بـاخـتبار حجـم الـجالـية ونـوعـية الـتوسـع الـذي حـدث لـها مـنذ نـشأتـها. وبـينما ال تـتوفـر 
ــه يـــوجـــد أكـــثر مـــن خـــمسة مـــاليـــني  لـــديـــنا حـــالـــيًا إحـــصائـــية دقـــيقة لـــعدد الـــبهائـــيني فـــي الـــعالـــم ولـــكن يـــبدو أنّـَ
وينتشــرون فــي شــتى بــقاع الــعالــم يــقطن نــصفهم تــقريــبًا فــي قــارة آســيا. إنَّ الــعدد اإلجــمالــي لــيس كــبيرًا 

مقارنة بحجم الحركات الدينية األخرى التي تعاصر مع الدين البهائي(1).

إنَّ مــغزى ذلــك الــتطور يــبدو جــليًا عــندمــا نــدرس طــبيعة الــتوســع الــذي حــدث. فــالــتوســع كــان شــامــالً وعــاملــي 
الـــنطاق. وهـــناك الـــيوم أكـــثر مـــن 17335 مـــحفالً روحـــانـــيًا محـــليًا (إحـــصاء 1996) مـــنتخبًا يـــعملون بـــشكل 
جـيد فـي أكـثر مـن مـائـتي دولـة مسـتقلة وإقـليم رئـيسي وهـناك أكـثر مـن 116859 مـركـزًا (إحـصاء 1996) 
يــقيم فــيه بــهائــيون أو مجــموعــة بــهائــية. وقــد قــّدرت الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية بــأنَّ أفــرادهــا يــمثلون أكــثر مــن 
ألــفي أقــلية عــرقــية وقــبلية يــعيش الــكثير مــنهم فــي مــناطــق نــائــية مــثل جــزر املــحيط الــهادي ومــناطــق الــقطب 
الـشمالـي وفـي الـغابـات وفـي الـجبال. ومـن أجـل تـنظيم وتـربـية الـجالـيات املـتنوعـة املـوجـودة فـي مـنطقة مـعينة 
تــمَّ تــأســيس 179 مــحفالً روحــانــيًا مــركــزيًــا أو إقــليميًا (إحــصاء 1998) أخــذت عــلى عــاتــقها تــرجــمة وطــباعــة 

األدعية واآلثار البهائية ألكثر من ثمانمائة لغة في العالم. 

إنَّ جــالــية ديــنية صــغيرة نســبيًا، واســعة فــي مــدى انــتشارهــا وتــضم الــعناصــر البشــريــة مــن أنــحاء املــعمورة 
وتـــنعم بـــتنظيم رفـــيع املســـتوى فـــي مـــرحـــلة مـــبكرة مـــن تـــاريـــخها لـــهو إنـــجاز يـــعد عـــظيًما وغـــير عـــادي. ويـــمكن 
التحـــدث عـــن نـــفس هـــذا الـــنجاح فـــي حـــصول الـــجالـــية عـــلى هـــويـــتها وشـــخصيتها أمـــام الســـلطات املـــدنـــية. 
وبـــعيًدا عـــن االعـــتراض الـــذي تـــبديـــه بـــعض الـــدول ومـــؤســـساتـــها تـــجاه هـــذه الـــجامـــعة، فـــقد وطـــّدت الـــجامـــعة 

البهائية عالقتها بالسلطات املدنية كجانب مكمل لعملية تطورها.

وبـفضل جـهود مـبذولـة فـي سـلسلة مـن الخـطط الـعاملـية اسـتطاعـت املـحافـل الـروحـانـية عـلى املسـتوى املحـلي 
واملــركــزي مــن الــحصول عــلى تــسجيل قــانــونــي رســمي فــي الــعديــد مــن الــدول الــتي نــشأ فــيها األمــر اإللهي. 
وتـمَّ االعـتراف بـعقد الـزواج الـبهائـي مـن قـبل السـلطات املـدنـية وفـي بـعض بـقاع الـعالـم بـدأت األيـام الـبهائـية 
املــــقدســــة تــــأخــــذ وضــــًعا مــــماثــــالً لــــأليــــام املــــقدســــة فــــي الــــديــــانــــات الــــرئــــيسية األخــــرى فــــي األوســــاط الــــتجاريــــة 

واملدارس واملؤسسات الحكومية. 
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وفـــي األمـــم املتحـــدة اســـتطاعـــت الـــجامـــعة الـــبهائـــية الـــعاملـــية أن تـــتوســـع بـــشكل مســـتمر ومـــطرّد فـــيما يـــختص 
بــالــعضويــة الــتي مــنحت لــها فــي املجــلس االقــتصادي واالجــتماعــي. فــقام مــندوبــو الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية 
بـاملـشاركـة فـي سـلسلة واسـعة مـن املـؤتـمرات الـدولـية الـتي عـقدت تـحت إشـراف الـوكـاالت واملـنظمات املـتعددة 
الــتابــعة لــهيئة األمــم املتحــدة وتــكون بــذلــك قــد مهــدت الــطريــق إليــجاد قــاعــدة لــتفاهــم دولــي وفــرصــة لــلجامــعة 

البهائية لكي تطرح أفكارها ومبادئها علـى املستوى الدولي(1).

تــمَّ الــتركــيز عــلى إنَّ عــامــة الــشعب فــي جــميع أنــحاء املــعمورة -وكــلما تــسمح الــظروف– يــكونــون عــلى إطــالع 
وعـــلم بـــوجـــود الـــديـــن الـــبهائـــي وطـــبيعة تـــعالـــيمه وأحـــكامـــه. وتـــقوم دور الـــطبع والنشـــر فـــي دول مـــتعددة بـــطبع 
وتـــوزيـــع مجـــموعـــة كـــبيرة مـــن اآلثـــار الـــبهائـــية تـــتراوح بـــني مجـــموعـــات مـــوثّـــقة مـــن آثـــار حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى 
مـــقاالت الـــباحـــثني واملـــحققني والـــكتب املبســـطة ونشـــرات األخـــبار واملـــجالت. كـــما اســـتخدمـــت وســـائـــل إعـــالم 
أخــرى بــشكل مــكثف مــثل األفــالم والــبرامــج الــتلفزيــونــية واإلعــالنــات والــبرامــج اإلذاعــية والــصحف والجــرائــد 
والــكتيبات والنشــرات ومــواد دراســية بــاملــراســلة واملــعارض واملــحاضــرات واملــدارس الــصيفية والشــتويــة. فــي 
ربـــيع مـــن عـــام 1996م ومـــع تـــفتح عـــالـــم جـــديـــد مـــن الـــتقنية اإللـــكترونـــية الحـــديـــثة الـــخاصـــة بـــنقل املـــعلومـــات 
 The Bahá'í "واألفــكار أوجــدت الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية مــوقــًعا لــها فــي اإلنــترنــت بــاســم "الــعالــم الــبهائــي
World. إنَّ الهـدف مـن جـميع هـذه الـفعالـيات واألنشـطة هــو الـسعي إلبـالغ رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل إلـى كـل 

فرد في العالم. 

وضــمـن بــرنــامــج الــتربــية الــروحــية الــعامــة لــعب مشــرق األذكــار (مــعبد بــهائــي) دورًا خــاصًــــــــــا وهــامًـــا. وفــي كــل 
قـارة فـي الـعالـم يـرتـفع الـيوم مـبنى ملشـرق األذكـار، وهـناك مـواقـع أخـرى تـمَّ اسـتمالكـها فـي أنـحاء مـتفرقـة مـن 
الـعالـم لـبناء مـشارق األذكـار فـي املسـتقبل، ومـن املـقّدر لـها أن تـلعب دورًا هـامًــا فـي حـياة الـجامـعة الـبهائـية. 
وفــي ذلــك الــحني ســوف تــحيط بــه مــؤســسات فــرعــية مــن قــبيل املــدارس أو املــعاهــد وفــنادق ومــنازل لــلمسنني 
ومـراكـز إداريـة. وفـي الـوقـت الـحاضـر ال تسـتخدم مـشارق األذكـار بـصورة رئـيسية ألنشـطة الـجالـية الـبهائـية 
فـقط، بـل تـفتح أبـوابـها لـكافـة فـئات األديـان املـختلفة (أو حـتى تـلك الـتي ال تـعتقد بـأي ديـن) لـكي تـلتقي مـًعا 
ــا الـــبرامـــج الـــتي تجـــري فـــهي ال تـــرتـــبط بـــفرقـــة أو طـــائـــفة ديـــنية مـــعينة  مـــن أجـــل عـــبادة اهلل الـــواحـــد األحـــد. أمّـَ
ا تــحتوي عــلى تــالوة أدعــية ومــناجــاة مــن الــكتب املــقدســة لــألديــان املــختلفة فــي الــعالــم وقــراءات مــتنوعــة  وإنــمَّ
كــما ال تــلقي نــصح أو مــواعــظ أو أيّـَـة مــحاولــة إليــجاد تــفسير بــهائــي لــتعالــيم األديــان. وغــالــبًا مــا تــرتــل اآليــات 
بـمصاحـبة املـوسـيقى مـن قـبل جـوقـة مـدربـة. والـشيء الـوحـيد الـذي يـميّز مـبنى مشـرق األذكـار احـتواءه عـلى 
تــسعة جــوانــب تــعلوهــا قــبة وهــو رمــز لــقبول الــديــن الــبهائــي لــكافــة املــعتقدات الــديــنية ويــمثل حــقيقة أنّـَـه بــالــرغــم 
ــهم يـــجتمعون مـــًعا مـــن أجـــل عـــبادة إله واحـــد ال  مـــن إنَّ املـــشاركـــني يـــدخـــلون املـــعبد مـــن أبـــواب مـــختلفة أالَّ إنّـَ

شريك له. 

 ومــن جــوانــب مــتعددة يــعبّر مشــرق األذكــار عــن تــلك الــعالقــة الــقائــمة بــني الــديــن الــبهائــي ومــختلف عــناصــر 
املـــجتمع. فـــاملـــعابـــد الـــبهائـــية هـــي أبـــنية مـــفتوحـــة تـــضيئها األنـــوار مـــن الـــداخـــل، وقـــد صـــممت لـــكي تـــعبّر عـــن 
االلــتزام الــبهائــي نــحو الــوحــدة واالتــحاد فــي الــتنوع والــتعدد ولــلتعبير عــن إمــكانــية الــتطبيق الــعملي لــلتعالــيم 
واملـــــــبادئ املـــــــباركـــــــة. وبـــــــالنســـــــبة "ألم مـــــــعابـــــــد الـــــــغرب" الـــــــواقـــــــع فـــــــي مـــــــديـــــــنة ويـــــــلمت Wilmette فـــــــي واليـــــــة   
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إيـلينويIllinois  بـالـواليـات املتحـدة األمـريـكية قـام املـهندس املـعماري لهـذا الـبناء بـدمـج عـدة رسـوم مـعماريـة 
تقليدية ونسجها في تصميمه لتعبر عن رموز عدة أديان سماوية رئيسية حيث ذكر املهندس: 

"عــندمــا يــتم اســتئصال األفــكار واملــعتقدات الــتي دخــلت عــلى األديــان بــواســطة البشــر نــالحــظ عــندئــذ إنَّ مــا 
تــــبقى هــــو الــــوئــــام واالئــــتالف. وعــــلى أي حــــال فــــإنَّ األديــــان تــــرزح الــــيوم تــــحت وطــــأة الخــــرافــــات والــــنظريــــات 
البشـــريــــة الـــتي يـــجب أن تـــأخـــذ شـــكالً جـــديـــًدا تـــكون فـــيه طـــاهـــرة نـــقية مـــرة أخـــرى. ونـــفس الـــشيء بـــالنســـبة 
لــلهندســة املــعماريــة… واآلن وطــبًقا لــلمفهوم الجــديــد لــلمعبد نــالحــظ إنَّ املــبدأ الــبهائــي الــعظيم عــن الــوحــدة 
واالتــحاد ووحــدة جــميع األديــان ووحــدة الــجنس البشــري تــمَّ نــسجه بــشكل رمــزي جــميل. حــيث نجــد امــتزاج 
الخــطوط الــهندســية الــتي تــمثل مــا يــوجــد بــالــكون وتــداخــلها فــي حــلقات وتــداخــل هــذه الحــلقات مــع بــعضها 

البعض وهو وصف الندماج كافة األديان في دين واحد".

كـــما يـــمكن مـــالحـــظة الـــتفاؤل الـــذي مـــلك عـــلى الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــي الـــهندســـة املـــعماريـــة ملـــشارق األذكـــار. 
ويـعتقد الـبهائـيون بـكل ثـقة وأمـل بـأنَّ غـالـبية أفـراد املـجتمع اإلنـسانـي سـيؤمـنون يـومًـا بـتعالـيم ومـبادئ حـضرة 
بـهاء اهلل. إنّـَهم يـعتقدون بـأنَّ مـع اسـتفحال مـصائـب ومـشاكـل هـذا الـعصر سـتضطر البشـريـة رجـاالً ونـساءً 
إلـــى الـــبحث عـــن الـــحقيقة بـــشكل أكـــثر جـــديـــة. وإن عـــرضـــت رســـالـــة حـــضرة بـــهاء اهلل بـــالـــشكل املـــالئـــم فـــإنَّ 
الـباحـث سيسـتجيب ملـا فـيها مـن مـبادئ وتـعالـيم أخـالقـية يـطبقها عـدد مـتزايـد مـن األتـباع. إنّـَه فـي الـتصميم 
الــهندســي املــكشوف وتــداخــل مــختلف أنــواع الــهندســة املــعماريــة فــيها وفــي تحــررهــا مــن أيــة طــقوس وشــعائــر 

دينية فإنَّ املعابد البهائية تعبر بصورة قوية عن روح التفاؤل واالستبشار. 

يــبدو أنَّ الــجامــعة الــبهائــية مــحّقة فــي تــفاؤلــها هــذا حــيث إنَّ الــديــن الــبهائــي الــيوم يــعتبر أكــثر أديــان الــعالــم 
ســرعــة فــي االنــتشار. فــفي شهــر إبــريــل (نــيسان) مــن عــام 1979م أعــلن بــيت الــعدل األعــظم بــأنَّ مشــروع 
خـطة الـسنوات الخـمس والـذي طـرح عـام 1974م الـذي أطـلق سـلسلة مـن الخـطط الـتبليغية الـعاملـية قـد أنجـز 
وحـقق أهـدافـه عـلى أحـسن وجـه. بـل إنَّ الـنجاح فـاق أهـداف الخـطة وخـاصـة فـيما يـتعلق بـتأسـيس املـحافـل 
الــروحــانــية املحــلية واملــراكــز املــقرر فــتحها. وقــدرّت نســبة الــزيــادة فــي عــدد املــؤمــنني الجــدد خــالل تــلك الــفترة 

بأربعني باملائة. 

ـــا مشــــروع الــــسنوات الــــتسع الــــذي ســــبقه فــــقد شهــــد تــــنامــــيًا ســــريــــًعا خــــاصــــة فــــي قــــارة أفــــريــــقيا وأمــــريــــكا  أمّـَ
الـالتـينية، ونـراه الـيوم بـارزًا فـي قـارة آسـيا وجـزر املـحيط الـهادي. ونـتيجة لـإلنـجازات الـتي أحـرزت طـرح بـيت 
الــعدل األعــظم مشــروعًـــا جــديــًدا ســّمي بمشــروع الــسنوات الســبع يــنتهي ربــيع عــام 1986م(1). وخــالل هــذه 
الخـــطة وبـــالتحـــديـــد فـــي عـــام 1983م أجـــتمع أعـــضاء املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة فـــي الـــعالـــم فـــي حـــيفا 
لــلمشاركــة فــي املــؤتــمر الــعاملــي النــتخاب أعــضاء بــيت الــعدل األعــظم اإللهي. وقــد فــاق مشــروع خــطة الســبع 

سنوات األهداف التي حددت له. 

إنَّ اتــساع نــطاق الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية وطــبيعة هــذا االتــساع الــذي مــيّزتــه تــمَّ بــحثه ومــناقشــته بــصورة 
ــا الـــطريـــق املـــباشـــر لـــذلـــك فـــهو  مـــختصرة. ولـــكن األصـــعب مـــن ذلـــك هـــو دراســـة الـــحياة الـــداخـــلية لـــلجامـــعة، أمّـَ
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االســــتفادة مــــن خــــبرات أفــــراد الــــجالــــية أنــــفسهم. كــــيف يــــمكن لــــلشخص أن يــــصبح بــــهائــــيًا؟ ومــــا الــــصفات 
الخاصة التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يعتنق الدين البهائي في هذه املرحلة من تاريخه؟ 

بــــالــــطبع ســــتختلف اإلجــــابــــة مــــن شــــخص آلخــــر، وســــتكون هــــناك أيــــًضا اخــــتالفــــات حــــول بــــعض األولــــويــــات 
والـضروريـات مـن مـنطقة ألخـرى فـي الـعالـم تـؤدي إلـى اخـتالف نسـبي فـي الـخبرة املكتسـبة ألفـراد الـجامـعة. 
وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك فـــإنَّ تـــاريـــخ الـــديـــن الـــبهائـــي وتـــعالـــيمه ونـــظامـــه اإلداري املـــزدهـــر يـــمثل بمجـــموعـــه أســـاسًـــــــا 
سـيكون بـالـضرورة مـوحـًدا فـي أقـطار الـعالـم. وهـذا ال شـك يسـتدعـي ضـرورة اإلقـرار بـأصـول ثـابـتة مـوحّــــدة 

ممن يود اعتناق البهائية بغض النظر عن أصوله العرقية. 

ــا مــؤهــالت مــن يــرغــب فــي االنــضمام لــعضويــة الــجامــعة الــبهائــية فــقد وضــحها لــنا بــيت الــعدل األعــظم فــي  أمّـَ
الرسالة التالية: 

"إنَّ الــدافــع الــرئــيسي يــجب أْن يــكون دومًـــا اســتجابــة اإلنــسان لــرســالــة الــحق تــبارك وتــعالــى ومــن ثــمَّ مــعرفــة 
رسـولـه واإليـمان بـه. أولـئك الـذيـن أعـلنوا عـن إيـمانـهم بـأمـر حـضرة بـهاء اهلل يـجب أن ينبهـروا بجـمال تـعالـيمه 
وتــخفق قــلوبــهم بــمحبة حــضرتــه. إنَّ املــؤمــن الجــديــد لــيس بــحاجــة إلــى مــعرفــة جــميع الــدالئــل والــبراهــني عــلى 
أحـــقية الـــرســـالـــة ثـــمَّ الـــتاريـــخ واألحـــكام ومـــبادئ الـــديـــن ولـــكن أثـــناء إيـــمانـــهم بـــاألمـــر املـــبارك فـــباإلضـــافـــة إلـــى 
اشـتعال قـلوبـهم بـنار مـحبة اهلل يـجب أن يـتعرفـوا عـلى شـخصيات الـديـن الـرئـيسيني وكـذلـك األحـكام والـقوانـني 

التي يجب إطاعتها واإلدارة التي يجب اتباعها(1)".

ــا أولــئك الــذيــن ولــدوا وتــرعــرعــوا فــي ظــل عــائــلة بــهائــية فــإنَّ إجــراءات تــسجيلهم رســميًا تــتم بيســر وبــشكل   أمّـَ
مــباشــر. وبــينما ال تــقر الــتعالــيم الــبهائــية فــرض وجــهة نــظر مــعينة عــلى الــطفل خــالل تــنشئته، فــإنَّ األطــفال 
الــبهائــيني يــنشأون أعــضاء فــي الــجامــعة. فــهم يــشاركــون فــي أغــلب املــناســبات الــبهائــية ويــدرســون الــتاريــخ 
الـــبهائـــي وينهـــلون مـــن تـــعالـــيم ومـــبادئ حـــضرة بـــهاء اهلل بـــاإلضـــافـــة إلـــى مـــبادئ األديـــان الـــعظيمة األخـــرى 
ويـشجعون عـلى املـضي قـدمًــا بـالـتمسك بـاملـعيار الـبهائـي فـي الـحياة بـما يـطابـق مسـتوى سـنَّهم(2).  إنَّ مـا 
ـه يــساهــم فــي تــشجيع  تــرّكــز عــليه الــتعالــيم الــبهائــية فــيما يــتعلق بــالــقضايــا االجــتماعــية املــعاصــرة ال شــك أنّـَ
الشـباب الـبهائـي عـلى االسـتمرار فـي بـحثهم الـروحـي والـفكري فـي مـا يـكتنزه الـديـن الـبهائـي. ومـع ذلـك فـهم 
أحـرار فـي رفـض أو قـبول عـضويـة الـجامـعة الـبهائـية، وعـندمـا يـصل الـشاب أو الـشابـة سـن الـبلوغ الشـرعـي 
وهـو الـخامـسة عشـرة حسـب الشـريـعة الـبهائـية، يـصبح الـشاب مـطالـبًا بتحـمل مـسئولـياتـه الـفرديـة فـي تـأمـني 

تطوره الروحي. 

وفـــي حـــالـــة دخـــول الـــبالـــغني األمـــر املـــبارك فـــإنَّ قـــرار انـــضمامـــهم لـــلجامـــعة غـــالـــبًا مـــا يســـتند إلـــى ارتـــباطـــهم 
ومــعرفــتهم غــير الــرســمية بــالــبهائــيني. فــنشاطــات الــجامــعة الــواســعة الــخاصــة بــاإلعــالن عــن الــديــن الــبهائــي 
تجـذب األلـوف مـن الـراغـبني فـي مـعرفـة املـزيـد عـنه. ومـن خـالل حـلقات دراسـية صـغيرة أو بـرامـج شـبه رسـمية 
يــمكن عــرض الــتعالــيم واألهــداف واملــبادئ الــبهائــية إلــى الــراغــبني فــيها. وفــي مــراحــل مــعينة قــد يــسألــون عــن 
طــرق االنــضمام لــلجامــعة أو قــد يــدعــون بــواســطة الــبهائــيني لــالنــضمام. وفــي حــالــة رغــبتهم لــالنــضمام يــقدم 
الـطلب لـلمحفل الـروحـانـي املحـلي فـي املـنطقة والـذي يـدرسـه بـعنايـة ويـقوم بـإفـهام الـراغـب تـلك الـنتائـج املـترتـبة 
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عــلى عــضويــته فــي الــجامــعة الــبهائــية ومــدى اســتعداده لتحــّمل املــسئولــية واالنــقياد لــتعالــيم ومــبادئ حــضرة 
بـهاء اهلل، وفـي حـالـة قـبولـه لـكل ذلـك يـتم تـسجيله. إنَّ الـدخـول فـي الـجامـعة الـبهائـية ال يسـتلزم إجـراء طـقوس 

أو شعائر دينية معينة أو أي تعهد أو التزام محّدد وإنَّما قد يحتفل بهذه املناسبة بشكل غير رسمي. 

وبــعد الــتسجيل يــمر املــؤمــن الجــديــد فــي عــمليتني مــتزامــنتني األولــى: الــنمو الــروحــي الــشخصي واألخــرى: 
كـفاح كـل جـالـية يـافـعة مـن أجـل فـهم املـثل الـتي زخـرت بـها تـعالـيم مشـرِّع هـذا الـديـن. ومـن األمـور الـرئـيسية 
الـتي يـجب أن يـلتزم بـها الـفرد الـبهائـي فـي حـياتـه، الـدعـاء واملـناجـاة، والـتأمـل والـتفكر، الـصالة والـصوم فـي 
فــترتــه املحــددة، تحــريــم شــرب الــكحول أو اســتعمال املــواد املخــدرة واملــجاهــدة مــن أجــل االبــتعاد عــن الــغيبة 
والــنميمة. وكــذلــك قــيام الــجالــية الــبهائــية بــإعــداد بــرنــامــج طــويــل األمــد مــن أجــل الــنمو والــتوســع والــذي يــتطلب 
جـهوًدا مـكثفة واهـتمامًــا بـتحقيق األولـويـات واألهـداف. إنَّ إيـمان الـفرد الـبهائـي ثـمَّ أفـعالـه يـفرضـان الـتأكـيد 

على وجود عالقة متبادلة بني الفرد املؤمن والجامعة البهائية.

إنّـَهما تحـدِّيـان يـلتقيان مـًعا نـظرًا ألهـمية الخـدمـة الـتي يـؤكـد عـليها الـديـن الـبهائـي. وقـد أخـبرنـا حـضرة بـهاء 
اهلل بــأنَّ أســمى تــعبير عــن الــطبيعة اإلنــسانــية هــو الخــدمــة. فــالــنمو الــروحــي عــندمــا يــصل إلــى تــحقيق الــذات 
ــــه يظهـــــر فـــــي خـــــدمـــــات الـــــفرد فـــــي ســـــبيل تـــــحقيق وحـــــدة الـــــجنس البشـــــري. إنَّ الهـــــدف مـــــن كـــــل أشـــــكال  فـــــإنّـَ
االنــضباط الــروحــي لــلفرد هــو تحــريــر الــروح مــن ســجن الــنفس، وزيــادة وعــي اإلنــسان بــانــدمــاجــه وارتــباطــه 
بـاملـجتمع اإلنـسانـي بـأسـره، وحـصر طـاقـته فـي اكـتشاف وسـائـل مـن شـأنـها خـدمـة مـا يـتطلبه اآلخـرون. إنَّ 
فــعالــيات وأنشــطة الــجامــعة الــبهائــية تــمنح األفــراد مــجاالً أوســع ملــثل هــذه الخــدمــة. وفــي غــياب رجــال الــديــن 
فـإنَّ شـئون الـجامـعة يـتم تـنظيمها بـحيث يـضمن مـشاركـة أكـبر عـدد مـمكن مـن أفـراد الـجامـعة فـي الـفعالـيات 

واألنشطة. 

إن املـشاركـة هـو أمـر يـشجع عـليه وبـاألخـص فـيما يـتعلق بـدعـم املـساعـي التـساع نـطاق الـديـن وانـتشاره. فـقد 
ذكـر حـضرة بـهاء اهلل بـأنَّ أعـظم خـدمـة يـمكن أن تـقدم فـي هـذا الـيوم هـو تـبليغ أمـره. فـكل فـرد بـهائـي مـدعـو 
إلـى املـشاركـة فـي عـمل مـن شـأنـه نـقل رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل إلـى جـموع غـفيرة مـن الـناس تـكون مسـتعدة 
لـسماعـها، وقـد حـذرنـا حـضرة عـبد الـبهاء بـأنَّ الـوقـت ضـيِّق. إنَّ األزمـات واملـشاكـل الـتي تـعصف بـعاملـنا الـيوم 
سـتزداد لتجـلب مـعها املـزيـد مـن املـعانـاة بـصورة تـدريـجية ثـمَّ انـهيار املـؤسـسات الـقائـمة فـي نـهايـة املـطاف. 
يـجب تـطويـر نـمط بـديـل لـلحياة داخـل الـجامـعات الـبهائـية، وال يـمكن تـحقيق ذلـك دون زيـادة كـبيرة فـي أعـداد 

املؤمنني في شتى أنحاء العالم الذين سيلتزمون بتطبيق تلك التعاليم اإللهية. 

ولــيس مســتغربًــا أن نــالحــظ بــأنَّ املــؤمــنني الجــدد هــم أكــثر الــبهائــيني شــوقًــا وشــغفًا لــلتجاوب مــع هــذا الــنداء. 
ألنَّ هـؤالء الـنفوس وجـدوا شـيئًا ثـمينًا أعـطاهـم عـظيم الـثقة وحـدد أهـدافـهم وهـم بـذلـك تـّواقـون ملـشاركـة كـافـة 
الـــناس بـــه. وفـــي الـــتبليغ يـــتم الـــتركـــيز عـــلى الـــتعالـــيم واملـــبادئ الـــروحـــانـــية وال إكـــراه فـــي الـــديـــن. ولهـــذا يـــواجـــه 
الـــبهائـــيون تحّــــــد فـــي إيـــجاد ســـبل ملـــشاركـــة أفـــكارهـــم مـــع اآلخـــريـــن بـــحيث ال يـــتداخـــل ذلـــك مـــع خـــصوصـــيات 
اآلخـريـن أو مـخالـفة لـعاداتـهم وتـقالـيدهـم. وكـانـت الـنتيجة مـن كـل ذلـك هـو وجـود مجـموعـة كـبيرة مـن الـخبرات 

الواسعة واملتنوعة التي انتقلت من مكان إلى آخر ومن شخص آلخر في العالم. 
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لــــيس مــــن السهــــل تــــعميم أســــلوب خــــاص بــــفعالــــيات الــــتبليغ. فــــفي غــــالــــبية الــــدول الــــغربــــية يــــقوم األفــــراد أو 
الــعائــالت بــالــتبليغ خــالل اتــصالــهم الــيومــي الــعادي بــعامــة الــناس، فيتحــدثــون إلــى الــجيران واألصــدقــاء ومــع 
الــــزمــــالء فــــي الــــعمل أو الــــتعرف عــــلى الــــبعض مــــن خــــالل مــــشاريــــع الخــــدمــــات الــــعامــــة والحــــلقات الــــدراســــية 
واألنشـطة املشـتركـة أو الـبرامـج الـبهائـية املـفتوحـة بـابـها للجـميع. وفـي مـناطـق أخـرى مـن الـعالـم يـكون الـديـن 
مـــحور حـــديـــث الـــكثيريـــن ومحـــط اهـــتمامـــاتـــهم، وقـــد يـــشارك فـــيه جـــميع أفـــراد املـــجتمع فـــي مـــناقـــشة الـــتعالـــيم 
الـــروحـــانـــية الجـــديـــدة. إنَّ تـــسجيل أعـــداد كـــبيرة مـــن املـــؤمـــنني بـــالـــديـــن نـــراه الـــيوم فـــي مـــناطـــق مـــثل أفـــريـــقيا 
الــوســطى وأمــريــكا الــجنوبــية وجــنوب شــرق آســيا وذلــك بــفضل زيــارة مجــموعــات مــن الــبهائــيني لــتلك املــناطــق 
وطـــرح الـــتعالـــيم واملـــبادئ الـــروحـــانـــية مـــن خـــالل عـــروض مـــوســـيقية وإلـــقاء خـــطب وإعـــداد دورات دراســـية عـــن 

األمر املبارك. 

فـي بـعض الجـلسـات االجـتماعـية قـد تـأتـي املـبادرة فـي الحـديـث عـن الـديـن مـن بـعض الـحاضـريـن. وقـد سـبق 
أن دعــي أحــباء أمــريــكا الــشمالــية للحــديــث عــن الــديــن فــي اجــتماع خــاص فــي كــنائــس الــسود فــي الــواليــات 
الــــجنوبــــية أو "ملــــشاركــــة رســــالــــة بــــهاء اهلل" فــــي احــــتفاالت أقــــيمت لــــلهنود الحــــمر فــــي الــــسهول الــــكنديــــة. كــــما 
اسـتطاع الـبهائـيون األكـاديـميون فـي أمـريـكا الـشمالـية والـهند وفـي الـشعوب الـناشـئة فـي املـحيط الـهندي أو 
فـــي البحـــر الـــكاريـــبي مـــن إلـــقاء الـــعديـــد مـــن املـــحاضـــرات والخـــطب فـــي املـــعاهـــد والـــجامـــعات حـــول تـــعالـــيم 

ومبادئ األمر املبارك. 

إنَّ الــنموذج األكــثر شــيوعًـــا فــي تــبليغ رســالــة حــضرة بــهاء اهلل هــو عــقد جــلسة الــتبليغ Fireside. حــيث بــرز 
هـذا االصـطالح بـني الـبهائـيني األوائـل فـي مـونـتريـال بـكندا مـع أنَّ مـثل ذلـك الـنشاط كـان مسـتمرًا آنـذاك فـي 
عــدة مــراكــز(1). فجــلسة الــتبليغ أو (الــفايــر ســايــد) يــعني اجــتماع مجــموعــة دراســية صــغيرة مــن الــناس فــي 
مـنزل خـاص بـصورة دوريـة ومسـتمرة ويـدعـى لـها األصـدقـاء والـراغـبون فـي الـبحث والتحـري. هـذا الـنوع مـن 
الـنشاط غـير الـرسـمي يـعتبر مـرتـًعا خـصبًا لـلباحـثني عـن الـحقيقة، حـيث يـمكنّهم مـن إدراك املـفاهـيم الـبهائـية 

واألحكام والتعاليم حسب قدراتهم الخاصة بعيًدا عن القلق الذي ينتابهم في االجتماعات العامة نتيجة
الـكشف عـن بـحثهم الـروحـانـي الـخاص. كـما أنَّ هـذه الجـلسات تـعزّز مـن الـروابـط بـني املـؤمـنني الجـدد الـذيـن 
انـضموا إلـى الـجامـعة وبـني زمـالئـهم، وتـسمح لـلمبلغ الـبهائـي بـأن يـساعـد املـؤمـن الجـديـد عـلى االنـدمـاج فـي 

الجامعة.

هــناك نــوع خــاص مــن الــتبليغ يــسميه الــبهائــيون "الهجــرة". وكــما ذكــرنــا ال يــوجــد رجــال ديــن أو كــهنوت فــي 
الــديــن الــبهائــي ولــيس هــناك دعــاة مــتخصصون لحــمل رســالــة حــضرة بــهاء اهلل إلــى املــناطــق الجــديــدة وإنّـَـما 
يــتوســع الــديــن الــبهائــي نــتيجة إقــدام األلــوف مــن أتــباعــه ســواء بــصورة أفــراد أو عــائــالت عــلى تــرك أوطــانــهم 
واالســتقرار فــي مــناطــق جــديــدة. ومــن املــفترض أن يــقوم املــهاجــرون بــإعــانــة أنــفسهم مــن خــالل الــتجارة أو 
املــهنة ومــن ثــمَّ أداء خــدمــاتــهم لــلديــن فــي أوقــات فــراغــهم. وعــليه، فــإنَّ كــثيرًا مــن املــهن قــد اســتبدلــت، والــبيوت 
بـــيعت واشـــتريـــت أخـــرى، وتـــعلم املـــهاجـــرون لـــغة ثـــانـــية، واعـــتادوا عـــلى نـــمط جـــديـــد مـــن الـــحياة وكـــل ذلـــك فـــي 

سبيل نشر الدين البهائي في مدن ومناطق وأقاليم جديدة.
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والهجـرة أيـًضا قـد تسـتدعـي االنـتقال إلـى قـطر مـختلف كـليًّا حـيث لـم تـتأسـس فـيه أركـان الـديـن بـشكل قـوي. 
وفــي كــل خــطة عــاملــية لــلتبليغ يــضع بــيت الــعدل األعــظم قــائــمة بــالــدول الــتي تــحتاج إلــى مــساعــدة أفــراد مــن 
جـــالـــيات أخـــرى مـــع تحـــديـــد لـــعددهـــم. وفـــي عـــدة خـــطط وضـــعت أهـــداف مـــعينة ملـــختلف الـــجامـــعات الـــبهائـــية 
املـــركـــزيـــة وقـــد يـــطلب أحـــيانًـــا مـــن ثـــالث أو أربـــع دول مـــختلفة إرســـال مـــهاجـــريـــن إلـــى مـــنطقة أو دولـــة واحـــدة. 
ونــتيجة لــذلــك قــد يــكون هــناك هــدف محــدد فــي فــنلندا أو هــايــتي قــد تســتقبل مــهاجــريــن مــن إيــران وفــرنــسا 
والواليات املتحدة، وعالوة عما يجلبه هؤالء املهاجرون الجدد من خبرات فإنَّهم يطبقون بذلك املبدأ البهائي
الـخاص "بـالـوحـدة واالتـحاد فـي الـتنوع والـتعدد" (ودون شـك هـذا مـا اتّـَسم بـه أولـئك املـهاجـرون الـذيـن أتـوا 

من الخارج). 

ولـــذلـــك، فـــإنَّ الـــجامـــعة الـــبهائـــية، بـــعملها هـــذا وكـــما هـــو الـــحال فـــي جـــميع نـــشاطـــاتـــها، تـــعتمد مـــباشـــرة عـــلى 
املـبادرة الـفرديـة واملـسئولـية الـتي يتحـملها كـل فـرد مـؤمـن. وال يـمكن ألي جـهة أو مـؤسـسة أن تـراقـب مـدى مـا 
يــقوم بــه أي فــرد تــجاه تــبليغ أمــر اهلل. بــينما قــد يــتدخــل املــحفل الــروحــانــي إن رأى بــأنَّ الــفعالــيات الــتبليغية 
لــشخص مــعني غــير مــناســبة بــشكل مــا. إنَّ اســتجابــة الــفرد لــنداء الــتبليغ هــو أمــر يــقرره ضــميره ووجــدانــه. 
واألمـــر نـــفسه يـــندرج عـــلى الهجـــرة وهـــي خـــدمـــة ذات مـــيزات عـــظيمة. فـــفي كـــل شهـــر ومـــن خـــالل الـــضيافـــة 
الــتسع عشــريــة يــتم إطــالع كــل عــضو فــي الــجامــعة الــبهائــية املحــلية عــلى احــتياجــات الهجــرة والــتبليغ ويــعلن 
ذلـك فـي املـؤتـمرات وفـي املـنشورات املـتنوعـة لـلجالـية. أمّـَا املـبادرة واالسـتجابـة فـيجب أن تـنبع مـن قـلب املـؤمـن 
أوالً وبــاملــشورة مــع عــائــلته الــبهائــية. ويــمكن لــلمهاجــر أو الــعائــلة املــهاجــرة بــعد ذلــك أن تــتصل بــاملــؤســسات 

اإلدارية وتتشاور معها حول أهداف ومشاريع معينة. 

إنَّ املــشاركــة الــتطوعــية تــعتبر أيــًضا املــفتاح لــتعزيــز الــبرامــج املــطروحــة. وفــي بــدايــة كــل ســنة بــهائــية يــقوم كــل 
مــحفل روحــانــي محــلي أو مــركــزي بــإعــداد مــيزانــية تــقديــريــة لــه تــغطي مــختلف املــشاريــع بــصفة عــامــة ســواء 
فـــــيما يـــــتعلق بـــــاألهـــــداف الـــــتبليغية أو شـــــراء أمـــــالك أو مـــــشاريـــــع تـــــنمويـــــة أو مـــــصاريـــــف إداريـــــة أو خـــــدمـــــات 
لـــلجامـــعة. ويـــتم اإلعـــالن عـــن هـــذه االحـــتياجـــات لـــلجامـــعة أو الـــجالـــية الـــبهائـــية مـــثلما الـــحال بـــالنســـبة لـــلتبليغ 
والهجــرة. إنَّ جــمع األمــوال بــواســطة مــنظمات أو هــيئات ديــنية و خــيريــة ال وجــود لــه فــي الــجامــعة الــبهائــية، 
ــما يـــكتفى بـــإعـــالن عـــام وشـــرح لـــالحـــتياجـــات ولـــكن يـــمكن لـــألفـــراد أن يـــطرحـــوا اســـتفساراتـــهم. إنَّ كـــافـــة  وإنّـَ
الـتبرعـات فـي الـديـن الـبهائـي تـأتـي فـرديـة وطـوعـية، ويحـذر حـضرة شـوقـي أفـندي مـن أيـة ضـغوط نـفسية حـول 
هـــذا املـــوضـــوع. كـــما أنَّ الـــتبرعـــات تـــعتبر ســـريـــة وتـــبقى مـــحصورة بـــني الـــفرد املـــتبرع أو الـــعائـــلة وبـــني أمـــني 

صندوق املؤسسة التي تمَّ التبرع لها. 

يـعتبر الـبهائـيون فـرصـة الـتبرع لـلصناديـق الـبهائـية مـيزة روحـانـية اخـتصت بـالـذيـن آمـنوا بـحضرة بـهاء اهلل. 
وبـالـتالـي ال يـقبل أي تـبرع لـلصناديـق األمـريـة مـن الـذيـن لـم يسجـلوا كـبهائـيني. وقـد يحـدث أحـيانًـا أن يـتبرع 
بـعض غـير الـبهائـيني لـلمحافـل الـروحـانـية نـتيجة إلعـجابـهم بـبعض بـرامـج الـجامـعة الـبهائـية، فـفي هـذه الـحالـة 
ـا إذا لـم يـعرف مـصدر الـتبرعـات فـتقدمـها املـؤسـسة  يـنصح املـتبرع بـتقديـم تـبرعـه لـلخيريـة الـعامـة فـي بـلده. أمّـَ
ـــا املــــشاريــــع الــــتي تخــــدم االحــــتياجــــات االجــــتماعــــية واالقــــتصاديــــة  الــــبهائــــية لــــلخيريــــة الــــعامــــة فــــي الــــدولــــة. أمّـَ
والـتعليمية لـلمجتمع، فـيمكن لـلمؤسـسات الـبهائـية عـلى وجـه الـعموم أن تـقبل وتسـتفيد مـن مـصادر مـالـية غـير 
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بـــهائـــية ذلـــك ألنَّ هـــذا اإلجـــراء يـــزيـــد مـــن إحـــساس الـــفرد بـــهويـــته ومـــسئولـــيته الـــشخصية تـــجاه األعـــمال الـــتي 
تعهدت الجالية بتنفيذها(1).

إنَّ إدارة شـــئون الـــجامـــعة الـــبهائـــية مـــن شـــأنـــها أيـــًضا أن تـــمنح األفـــراد فـــرصًــــــــــــا عـــديـــدة لـــالســـتجابـــة لـــدعـــوة 
ل مـا يجـذب املـؤمـن الجـديـد هـو أنَّ الـديـن الـبهائـي هـو ديـن مـتفتح وعـام وال يـختص بـطبقة أو  الخـدمـة. إنَّ أوَّ
ـه قــد أنــضم إلــى جــامــعة ولــيس إلــى اجــتماع ديــني خــاص، ومــا يــؤديــه أعــضاء الــجامــعة لــيس  فــئة مــعينة وإنّـَ
مجـرد الخـدمـة املـتواضـعة فـقط وإنّـَما هـم أيـًضا مـسئولـون مـسئولـية كـامـلة فـي عـملية اتـخاذ الـقرار والتخـطيط 

والخدمة بصفتهم ممثلني رسميني عن الجامعة. 

إنَّ األعـضاء الجـدد فـي الـجامـعة يـدركـون بسـرعـة بـأنَّ ديـنهم الـذي اعـتنقوه هـو فـي مـرحـلة الـتكويـن. كـما أنَّ 
هـناك مـجاالً واسـًعا الكـتساب الـخبرة والتجـربـة وتـطويـر الـجامـعة طـبًقا لـآلثـار والـنصوص الـبهائـية وفـي ظـل 
هـــدايـــة بـــيت الـــعدل األعـــظم املســـتمرة، وهـــناك أيـــًضا حـــاجـــة مـــاســـة لهـــذه الـــخبرة والتجـــربـــة لـــلتأكـــيد عـــلى أنَّ 
الــجامــعة الــتي تــتطور بســرعــة قــادرة عــلى تــحقيق أهــدافــها الــطموحــة. وإذا كــانــت لــلمؤمــن الجــديــد مــواهــب 
وقـــدرات مـــعينة فـــيمكن االســـتفادة مـــنها. وقـــد يـــطلب مـــنه أو مـــنها تـــعليم األطـــفال أو إعـــداد مـــقال للنشـــر أو 
تـمثيل الـجالـية فـي مجـلس الـبلديـة أو املـديـنة أو فـي لـجنة حـكومـية أو عـقد ضـيافـة تـسع عشـريـة أو املـساعـدة 
فــي إعــداد مــؤتــمر إقــليمي أو املــشاركــة فــي بــرنــامــج مــوســيقي أو مســرحــي أو إدارة مشــروع أو عــرض مــعني 
أو طـباعـة مـراسـالت أو املـساعـدة عـلى مـسك الـدفـاتـر وإعـداد مـكتبة صـغيرة أو أي نـشاط آخـر مـن أنشـطة 
الـجامـعة. وقـد يـتساءل الـبعض: ملـاذا نـحن ال نـعمل هـذا أو ذاك؟ فـغالـبًا مـا يـكون الـجواب هـو عـدم تـوفـر مـن 

لديه الوقت والقدرة على إنجاز ذلك. 

مـن الـخصائـص املـميزة لـلجامـعة الـبهائـية وجـود حـياة اجـتماعـية نشـطة بـها. فـفي الـفصل الـثامـن مـن الـكتاب 
أشــير إلــى الــضيافــة الــتسع عشــريــة بــاعــتبارهــا الــقاعــدة لــحياة الــجامــعة الــبهائــية االجــتماعــية عــلى املســتوى 
املحــلي، واألهــمية الــتي تــكنّها اآلثــار الــبهائــية لهــذا االجــتماع مــن جــميع الــجوانــب. كــما أنَّ املــؤتــمر الــسنوي 
املـــركـــزي واإلقـــليمي يـــعتبران مـــن الـــفرص املـــناســـبة لـــلمشورة والـــبحث حـــول شـــئون وشـــجون الـــجالـــية ويـــكون 

املجال مفتوحا بشكل كبير لتعارف األحباء وتقاربهم في املنطقة أو البلد. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك يـمكن لـلجامـعة أن تـرتـب عـقد مـؤتـمرات مـتنوعـة. فـكل خـطة تـبليغية عـاملـية تـتطلب عـقد عـدة 
مــؤتــمرات عــاملــية فــي مــراكــز رئــيسية، وتــكون غــاصــة بــحضور الــبهائــيني الــذيــن يــأتــون مــن أمــاكــن مــتعددة مــن 
الــــعالــــم لــــقضاء ثــــالثــــة إلــــى خــــمسة أيــــام لــــالحــــتفال بــــآخــــر االنــــتصارات الــــتبليغية ودراســــة آخــــر املســــتجدات 
واالحـــتياجـــات والـــحصول عـــلى أحـــدث املـــطبوعـــات والـــوســـائـــل الـــسمعية والـــبصريـــة ومـــا يـــساعـــد عـــلى تـــطويـــر 
الـجامـعة. ويـكون حـضرات أيـادي أمـر اهلل املتحـدثـني الـرئـيسيني (راجـع الـفصل الـثامـن) فـي هـذه املـؤتـمرات 
إلـى جـانـب الـباحـثني الـبهائـيني فـي مـجاالت مـختلفة. كـما أنَّ هـذه املـؤتـمرات تـعطي الـبهائـيني فـرصـة لـعرض 
تــلك الــثقافــات املــتنوعــة املــمثلة فــي الــعالــم الــبهائــي وذلــك بــتقديــم الــفنون الــتمثيلية واملــوســيقية وعــروض أخــرى 

فنية(1).
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مــثل هــذا األســلوب يجــرى تــطبيقه حــيثما تــسمح اإلمــكانــات مــركــزيًــا وإقــليميًا. ويســتفيد الــبهائــيون مــن مــثل 
هــذه الــفرص الــعابــرة -نــتيجة لــذلــك- فــي الــتعرف عــلى بــعضهم الــبعض.  وأحــداث مــتنقلة كهــذه تــفضي إلــى 
ــها  مـــزيـــد مـــن تـــعرّف األحـــباء عـــلى عـــادات وأنـــماط اجـــتماعـــية ســـائـــدة فـــي مـــجتمعات أخـــرى. ودون شـــك فـــإنّـَ
ســتمنح الــكثير مــنهم فــرصــة لــلتبليغ غــير الــرســمي لــألمــر املــبارك وإمــكانــية جــعل مشــروع مــعني للهجــرة أكــثر 

جاذبية وأقل تخّوفًا للفرد والعائلة التي يمكن أن تفكر به. 

ليسـت هـناك مـن مـؤسـسة بـهائـية يـمكن لـها أن تـساهـم فـي إثـراء الـقيم الـروحـانـية واالجـتماعـية لـألحـباء أكـثر 
مــن زيــارة الــعتبات املــقدســة. تــشجع الــتعالــيم الــبهائــية كــل فــرد مــؤمــن بــأن يــحاول ولــو مــرة واحــدة فــي حــياتــه 
بـزيـارة املـركـز الـعاملـي الـبهائـي فـي حـيفا ملـدة تـسعة أيـام. ومـع ازديـاد عـدد الـراغـبني فـي الـزيـارة تـزداد فـترة 

االنتظار بشكل كبير. 

تـعتبر زيـارة الـعتبات املـقدسـة نـقطة بـارزة وهـامـة فـي حـياة أي شـخص بـهائـي. حـيث يـصل الـفرد مـديـنة حـيفا 
ضـمن مجـموعـة تـضم حـوالـي ثـمانـني شـخًصا مـن مـختلف أنـحاء الـعالـم.  وتـقضي املجـموعـة تـسعة أيـام فـي 
زيـارة األمـاكـن املـقدسـة داخـل حـيفا وعـكاء وحـولـهما، وفـي مـقام حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة الـباب وحـضرة عـبد 
الــبهاء يــقوم األحــباء بــالــتضرع واالبــتهال ســواء بــشكل فــردي أو جــماعــي. كــما يــمكن لــهم زيــارة املــنازل الــتي 
أقــام فــيها مــؤســس ديــنهم خــالل رحــلة نــفيه وســجنه فــي األراضــي املــقدســة وأيــًضا يــصرف جــزء مــن يــومــهم 
لـزيـارة املـبنى الـرائـع لـدار اآلثـار الـعاملـية الـذي يـحتوي عـلى الـكتابـات الـبهائـية األصـلية، كـما يـمكن مـشاهـدة 
آثـــارًا عـــينية مـــباركـــة لـــلشخصيات الـــرئـــيسية لـــلديـــن وبـــعض مـــا يـــرمـــز إلـــى ذكـــرى األبـــطال والشهـــداء األوائـــل 
لـــلظهور الـــبهائـــي والـــبابـــي. كـــما يـــمكن مـــشاهـــدة الـــصور املـــباركـــة لـــحضرة الـــباب وجـــمال الـــقدم  (بـــهاء اهلل) 

املوضوعة في مكان خاص وهي غير منتشرة ومتداولة بني الناس(1).

إنَّ الــعالقــات الحــميمة غــير الــرســمية الــتي تــقوي أواصــر الــوحــدة داخــل الــجامــعة الــبهائــية فــي هــذه املــرحــلة 
األولـــى مـــن مـــراحـــل نـــموهـــا يـــتم تـــعزيـــزهـــا ودعـــمها بـــواســـطة اســـتقبال بـــيت الـــعدل األعـــظم لـــكل مجـــموعـــة مـــن 
الـزائـريـن كـما تـتاح الـفرصـة ألفـراد املـؤمـنني الـتعرف عـن قـرب وبـشكل غـير رسـمي بـأعـضاء هـذه الـهيئة الـعليا 

للدين البهائي. 

وبـالنسـبة لـلزائـريـن فـإنَّ زيـارتـهم لـلمركـز الـعاملـي تـعتبر تجـربـة فـريـدة مـن نـوعـها وعـظيمة. كـما يـعتقد الـبهائـيون 
بــــأنَّ هــــذه الــــزيــــارة تــــعتبر مــــن جــــوانــــب مــــتعددة وســــيلة لــــلتقرب لــــلعوالــــم اإللهية. وعــــلى حــــد قــــول أحــــد الــــكتاب 
الـــبهائـــيني الـــكبار جـــورج تـــاونـــزنـــد، وهـــو رئـــيس ســـابـــق ألســـاقـــفة الـــكنيسة اإلنجـــليزيــــة بـــأنَّ ظـــهور ومـــرور رب 
الــعاملــيـن قــد تجــلَّى فـــي ظــهور حــضرة الــباب وحــضرة بــهاء اهلل. وفــي مــديــنتي حــيفا وعــكاء يتشــرف األحــباء 
بـــزيـــارة املـــراقـــد الشـــريـــفة لهـــذه الـــنفوس املـــقدســـة وتـــكون هـــذه التجـــربـــة وســـيلة لـــتركـــيز فـــكر وفـــؤاد الـــفرد عـــلى 

الحقائق الجوهرية للظهور البهائي. 

إنَّ زيـــارة املـــقامـــات املـــقدســـة لـــهي فـــرصـــة مـــناســـبة لـــلزائـــريـــن إلثـــراء إدراكـــهم مـــن الـــناحـــية االجـــتماعـــية بـــتلك 
الـجامـعة الـعاملـية الـتي يـنتمون إلـيها. إنَّ قـضاء تـسعة أيـام فـي اتـصال قـريـب مـع أفـراد مـن مـختلف الـثقافـات 
والـحضارات هـي فـرصـة ال تـتكرر إالَّ مـع عـدد قـليل مـن الـناس فـي مـجتمعنا املـعاصـر. إنَّ هـذا الـتقارب بـني 
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أعــضاء الــجامــعة يــؤدي إلــى تــبادل الــذكــريــات فــيما بــينهم فــيما يــتعلق بــالــتاريــخ املــليء بــاملــآســي واملــصائــب 
والــزاخــر بــالــتضحيات واالنــتصارات الــتي تجســد مــفهوم "األســرة الــعاملــية" الــتي أتــى بــها حــضرة بــهاء اهلل. 
كـما أنَّ زيـارة املـركـز الـبهائـي الـعاملـي تـعتبر فـرصـة لـلبهائـيني بـأن يـأخـذوا عـلى عـاتـقهم الـقيام بـرحـلة تـبليغية 
فـي مـنطقة أخـرى مـن الـعالـم ولـزيـارة األحـباء املـهاجـريـن فـي مـناطـق مـختلفة وبـحث إمـكانـية طـرح مـثل هـذه 

املشاريع بأنفسهم. 

أعــــطى حــــضرة بــــهاء اهلل أهــــمية كــــبيرة عــــلى تــــعليم الــــعلوم والــــفنون كجــــزء مــــن الــــتنمية الــــروحــــية واألخــــالقــــية 
لــــإلنــــسان. وال يــــكتفي الــــبهائــــيون بــــإيــــجاد أحــــسن تــــعليم مــــمكـن ألوالدهــــم فحســــب، بــــل إلــــى االســــتفادة مــــن 
الــفرص الــتعليمية املــمكنة فــي املــجتمع مــن أجــل الــتنمية والــتطويــر املســتمر لــهم. وفــي هــذا الــخصوص يــقول 

حضرة بهاء اهلل: 

"الــعلم بــمثابــة جــناح لــلوجــود ومــرقــاة لــصعود اإلنــسان يــلزم عــلى الجــميع تــحصيله، ولــكن الــعلوم الــتي يــنتفع 
بــها أهــل األرض وليســت الــعلوم الــتي تــبدأ بــالــكالم وتــنتهي بــالــكالم. فــأصــحاب الــعلوم والــصنايــع لــهم حــق 

عظيم على شعوب العالم(1)". 

أخـذت الـجامـعة الـبهائـية فـي إيـران مـنذ والدتـها هـذا األمـر عـلى محـمل الجـد. ونـتيجة لـذلـك وبـعد مـضي ثـالثـة 
أو أربـعة أجـيال وصـلت الـجامـعة إلـى مسـتوى تـعتبر نسـبة املـتعلمني فـيها نسـبة عـاملـية قـياسًـــــا بـالـطبقة املـثقفة 
فــي إيــران فــي الــوقــت الــحاضــر، عــلًما بــأن عــدد الــبهائــيني فــي إيــران حــوالــي ثــالثــمائــة ألــف شــخص(2). فــفي 
بـــلد يـــقدر عـــدد املـــتعلمني فـــيه أقـــل مـــن 40% تـــتمتع الـــجامـــعة الـــبهائـــية بـــمعدل تـــعليم يـــفوق عـــن 90% مـــن 

إجمالي أعضائها.

اتــبع الــبهائــيون فــي الــعالــم الــنموذج اإليــرانــي فــي املــدى الــذي تــذهــب إلــيه إمــكانــية كــل جــامــعة محــلية. ومــن 
املــــهام املــــتعددة الــــتي عــــينتها خــــطط الــــتبليغ الــــعاملــــية وأوكــــلتها لــــلمحافــــل الــــروحــــانــــية املحــــلية واملــــركــــزيــــة هــــو 
مــساعــدة الشــباب الــبهائــي فــي تخــطيط تــعليمهم حــتى يــكونــوا فــي املســتقبل وســيلة لخــدمــة ديــنهم والــجنس 
البشـري. وتـعكف الـعديـد مـن املـدارس الـصيفية والشـتويـة الـبهائـية عـلى إعـداد بـرامـج عـلى هـذا الـنسق، حـيث 
تـــتم دعـــوة متحـــدثـــني أجـــالء ومـــقتدريـــن إلدارة دورات خـــاصـــة بـــالـــعلوم الحـــديـــثة وعـــالقـــتها بـــالـــتعالـــيم واملـــبادئ 
الــبهائــية. فــالــنجاح الــذي وصــل إلــيه بــعض الــعلماء فــي اتــفاق الــعلم والــديــن فــي حــياتــهم الــفكريــة ســيشجع 

دون شك الشباب البهائي في أن يحذوا حذوهم(2). 

وفــي املــناطــق الــتي تــفتقر إلــى املــدارس الــعامــة فــإنَّ الــجالــيات الــبهائــية املحــلية تــبدأ بــطرح بــرامــج تــعليمية 
خـاصـة بـها وبـالـذات عـلى املسـتوى االبـتدائـي. فـفي الـهند قـام املـحفل الـروحـانـي املـركـزي بـإدارة عـدة مـدارس 
بــهائــية بــدوام كــامــل حــيث تــطرح هــذه املــدارس بــرامــج عــلى املســتوى االبــتدائــي والــثانــوي والــتدريــب الــفني. 
ومــن األنشــطة الــرئــيسية لــلعديــد مــن الــجامــعات الــبهائــية املــركــزيــة طــرح بــرامــج بــاملــراســلة لــألطــفال والشــباب 
والــكبار. وخــالل الخــطة الــعاملــية األخــيرة (الــثالث ســنوات) قــام ســبعة وثــالثــون مــحفالً روحــانــيًا مــركــزيًــا بــطرح 

برامج مشابهة. 
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ومـن مـجاالت الـثقافـة الـتي أشـير إلـيها بـاهـتمام مـنذ األيـام األولـى لـلتاريـخ الـبهائـي هـي الـفنون الجـميلة. وقـد 
ـــا الجـــمال الـــظاهـــري لـــلمقامـــات واملـــعابـــد  أشـــار حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى الـــفن بـــاعـــتباره نـــوعًـــــا مـــن الـــعبادة. أمّـَ
والحــدائــق الــبهائــية فــهو االنــطباع الــذي يجــذب نــظر الــزائــر لــلعتبات واملــقامــات املــتبركــة. أكــد حــضرة شــوقــي 
أفـــندي بـــأنَّ ظـــهور مـــا يـــمكن أن نـــسميّه "الـــفن الـــبهائـــي" قـــد يســـتغرق عـــدة قـــرون وذلـــك عـــندمـــا يـــكون األمـــر 
اإللهي قــد تــفتح عــلى شــكل حــضارة جــديــدة تظهــر لــنا فــنًا جــديــًدا قــد تــبرز خــصائــصها املــّميزة. وفــي نــفس 
الـوقـت ودون أي شـك، فـإنَّ األعـمال الـفنية الـتي قـام بـها الـفنانـون الـبهائـيون املـعاصـرون يـمكن اعـتبارهـا قـد 
تـــأثـــرت بـــدعـــوة حـــضرة بـــهاء اهلل لـــلوحـــدة واالتـــحاد واألخـــوة واالنـــفتاح والـــتفاؤل. قـــال الـــفنان الـــبهائـــي مـــارك 

توبي:Mark Tobey  وهو أحد الرسامني املشهورين في القرن العشرين، حول تأثير ذلك على أعماله: 

"إنَّ ديـن بـهاء اهلل الـعاملـي، والـذي فـيه سيحـمل اإلنـسان أشـهى ثـمرة لـتطوره، يتحّــــداه ويـدعـوه إلـى رؤيـة نـور 
ــه وحـــدة الـــحياة بـــأكـــملها، ويطهّــــره مـــن كـــثير مـــما ورثـــه تـــلقائـــيًا مـــن بـــيئته، ويـــتغلغل داخـــل  هـــذا الـــيوم عـــلى أنّـَ
الـنفس البشـريــة لـيّكون لـديـها تـلك الـرؤيــة الـضروريـة لـلحياة.  فـتعالـيم بـهاء اهلل هـي الـنور الـذي يـضيء لـنا 

طريق النمو والتكامل(1)”.

ـــا بـــالنســـبة إلـــى الـــعالقـــة بـــني الـــفن والـــحضارة الـــعاملـــية فـــي املســـتقبل فـــقد أضـــاف تـــوبـــي قـــائـــالً: "بـــالـــطبع  أمّـَ
نتحـدث الـيوم عـن أنـماط قـومـية، إالَّ إنـني أعـتقد أنّـَنا سنتحـدث الحـًقا عـن أنـماط عـاملـية… إنَّ مسـتقبل الـعالـم 
يــجب أن يــكون قــائــًما عــلى إدراكــه ملــبدأ وحــدتــه الــذي هــو مــبدأ رئــيسي كــما أفــهمه فــي الــديــن الــبهائــي ومــن 
ــها روح وليســـت مجـــرد كـــلمات أو  ــه ال ســـبيل ســـوى ذلـــك. إنّـَ تـــلك الـــوحـــدة ســـتنبعث روح جـــديـــدة فـــي الـــفن ألنّـَ

أفكار جديدة. 

وبـاملـثل تـأثـر املـوسـيقيون الـبهائـيون مـن ذلـك. وحـقيقة األمـر، فـإنَّ حـضرة عـبد الـبهاء قـد أعـار اهـتمامًــا كـبيرًا 
إلــى تــشجيع الــجالــيات الــبهائــية لــإلفــادة مــن األفــراد الــذيــن يــتمتعون بــمواهــب مــوســيقية، يــقول حــضرة عــبد 

البهاء: 

ــــها غـــــذاء لـــــلنفس، ومـــــن خـــــالل قـــــوة وجـــــمال املـــــوســـــيقى يـــــنتعش روح  "إن املـــــوســـــيقى فـــــن ســـــماوي ومـــــؤثـــــر، إنّـَ
اإلنــسان. كــما أنَّ لــه تــأثــير ونــفوذ رائــع عــلى قــلوب األطــفال ألنَّ قــلوبــهم صــافــية ورقــيقة. إنَّ املــواهــب الــكامــنة 
فــــي نــــفـوس هــــؤالء األطــــفال يــــمكن لــــها أن تــــبرز بــــفضل املــــوســــيقى.  ولهــــذا عــــليكم أن تــــبذلــــوا الجهــــد لــــكي 
يــــصبحوا مــــاهــــريــــن. عــــّلموهــــم أن يــــّغنوا بــــكل إتــــقان وإحــــساس، ويــــجب عــــلى كــــل طــــفل أن يــــعرف شــــيئًا عــــن 

املوسيقى". 

مـا ذكـر حـتى اآلن كـان بـعض خـصائـص ومـميزات حـياة الـجامـعة الـبهائـية الـتي ورثـت هـذا املـيراث الـعظيم 
مــن الــتاريــخ واملــؤســسات اإلداريــة الــتي أفــاض عــلينا بــها حــضرة بــهاء اهلل.  لــقد تــأســس كــل ذلــك عــمليًا فــي 
كـل دولـة وإقـليم عـلى بـسيط الـغبراء، ويـمثل أفـراًدا مـن شـتى أنـواع الـجنس البشـري وهـم مخـلصون لـلمهمة 
الــــتي أنــــيطت بــــحضرة عــــبد الــــبهاء بــــاعــــتباره "الــــفاتــــح الــــروحــــي لــــلكرة األرضــــية".  إنَّ عــــملية الــــتوســــع لهــــذه 
الـجامـعة تسـتدعـي مـن أعـضائـها املـشاركـة املـتنوعـة والـتفاعـل االجـتماعـي والـتطور الـفردي. إنَّ هـذا الـتفاعـل 
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ومــا يــنتج عــنه مــن نــمو روحــي يخــلق وعــيًا "بــاألســرة الــعاملــية"، ويــعطي الــجامــعة هــويــة تــميّزهــا عــن الــتقالــيد 
الدينية األخرى. 

يـرى الـبهائـيون أنَّ جـامـعتهم ليسـت مجـرد تجـّمع يـضم أفـراًدا وإنّـَما جـامـعة مـتطورة ومـتنامـية. يـالحـظ بـأنَّ 
الـكلمات الـتي اسـتخدمـها حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة شـوقـي أفـندي فـي شـرحـهم وتـفسيرهـم لـآلثـار املـباركـة 
هــي كــلمات تســتخدم فــي عــلم األحــياء مــثل: "تــفتح" و"تــكامــل" و"جــرثــومــة" و"نــمو عــضوي" و"نــواة" و"قــوة 
محــركــة" و"امــتصاص" و"اســتيعاب". ولهــذا يــمكن تــشجيع الــبهائــيني بــأن يــروا أنــفسهم كــأجــزاء مــن كــائــن 
حــيوي نــام تــتكون أجهــزتــه الــحياتــية مــن األحــكام والــتعالــم واملــؤســسات الــتي أتــى بــها حــضرة بــهاء اهلل. وقــد 
أكـد بـيت الـعدل األعـظم بـأنَّ تـطويـر قـدرات األفـراد والـتّعرف بـصورة أشـمل عـلى الـتعالـيم الـبهائـية يـعتمد عـلى 
مـدى اسـتطاعـة اإلنـسان عـلى املـشاركـة بـشكل كـامـل فـي حـياة الـجامـعة. جـاء فـي إحـدى رسـائـل بـيت الـعدل 

األعظم ما يلي: 

"إنَّ كــل خــلية وكــل عــضو وكــل عــصب فــي جــسم اإلنــسان لــه الــدور الــذي يــؤديــه. وعــندمــا تــعمل جــميع هــذه 
املـــكونـــات يـــتمتع الـــجسم بـــالـــصحة والـــنشاط واإلشـــراق ويـــغدو مـــتجاوبًـــا مـــع أي مـــطلب. وال يـــمكن ألي خـــلية 
مـهما كـانـت بـسيطة أن تـعيش بـعيًدا عـن الـجسم مـؤديـة أو مـتلقية لخـدمـاتـه. ويـصدق هـذا األمـر عـلى الـجنس 
البشــري بــرّمــته الــذي ’وهــب اهلل كــل مخــلوق فــيه مــهما كــان صــغيرًا قــدرة ومــوهــبة‘ ويــصدق أيــًضا عــلى جــسم 
الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية الــتي تــعتبر مــنظمة متحــدة فــي طــموحــاتــها وأنــظمتها، وتنشــد الــعون والــتأيــيد مــن 
مـنبع واحـد ومـؤمـنة بـاإلحـساس الـيقني بـوحـدتـها… إنَّ الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية تـنمو مـثل الـجسم الـصحي 
الجـديـد حـيث تـنمو فـيها خـاليـا جـديـدة وأعـضاء جـدد وتـبرز وظـائـف وقـوى جـديـدة مـع وصـولـها ملـرحـلة الـبلوغ، 
ـه ســيفيض عــليه بــالــصحة والــتأيــيد وعــنايــات حــضرة بــهاء اهلل  وعــندمــا يــجعل املــرء مــحور حــياتــه ديــن اهلل فــإنّـَ

الدافقة التي مألت اآلفاق من خالل نظامه اإللهي املقّدر(1)". 

�١٢٨



الفصل العاشر - على أعتاب قرن جديد

فــي يــوم 29 مــايــو (أيــار) مــن عــام 1992م وفــي الــذكــرى املــئويــة لــوفــاة حــضرة بــهاء اهلل عــقد مجــلس الــنواب 
الـــبرازيـــلي جـــلسة خـــاصـــة مـــدتـــها ســـاعـــتان مـــن أجـــل اإلطـــراء والـــثناء عـــلى حـــياة حـــضرة بـــهاء اهلل املـــجيدة 
وأعــمالــه الــخالــدة. قــرأ رئــيس املجــلس رســالــة لــبيت الــعدل األعــظم وتحــدث الــعديــد مــن األفــراد مــن األحــزاب 
ـا بـالنسـبة لـلبهائـيني فـي شـتى  الـسياسـية املـختلفة املـمثلني فـي املجـلس عـن حـضرة بـهاء اهلل وأثـنوا عـليه. أمّـَ
أنــحاء الــعالــم فــكان هــذا الحــدث دلــيالً مــشجًعا آخــر لــهم للمســتوى الــذي وصــل إلــيه ديــنهم مــن اعــتراف بــه 
كـديـن مسـتقل لـه مـكانـته الـرفـيعة فـي الـعصر الحـديـث. ولـكن مـا ثـبت أنّـَه أكـثر أهـمية هـي الـحقيقة بـأنَّ هـذا 
الدين أخذ يبرز من حيّز املجهولية بكل ثبات واستقرار بعدما كان مطموًسا خالل القرن األول من ظهوره. 

كــانــت حــالــة املــجهولــية تــلك هــي الــسائــدة حــتى اآلن بــينما كــان أفــراد املــؤمــنني يــسعون فــي تــعريــف وتــقديــم 
ديــــنهم لــــألصــــدقــــاء وطــــالــــبي الــــحقيقة. فــــمنذ تــــأســــيس هــــذا الــــديــــن الجــــديــــد كــــان مــــحور الــــفعالــــيات الــــتبليغية 
ــه رســـول ســـماوي. كـــما أشـــارت اآلثـــار الـــبهائـــية أيـــًضا وعـــرّفـــت  الـــشخصية هـــو تـــعريـــف حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنّـَ
ـــهما صــــاحــــبا رســــالــــتني ســــماويــــتني مــــتعاقــــبتني ســــبق أن ُمهّـــــد الــــطريــــق  حــــضرة الــــباب وحــــضرة بــــهاء اهلل بــــأنّـَ

لظهورهما. 

هـناك جـهود مـوازيـة بـذلـت بـواسـطة جـامـعات بـهائـية مـنظمة، وعـلى األخـص فـي  الـغرب، مـن أجـل تـزويـد عـامـة 
الـــشعب بـــمعلومـــات أكـــثر وأوســـع. وبـــينما انـــهمكت املـــؤســـسات الـــبهائـــية فـــي شـــتى بـــقاع الـــعالـــم فـــي تـــطويـــر 
نــفسها خــالل الــنصف الــثانــي مــن الــقرن العشــريــن فــقد ركّــــزت مــحاضــرات الــجامــعات بــشكل مــتزايــد عــلى 
بــيان قــابــلية الــتعالــيم الــبهائــية ملــعالــجة املــشاكــل الــتي تــواجــه الــجنس البشــري مــن قــبيل: الــنزاعــات الــعرقــية، 
الـــتبايـــنات الـــسحيقة الـــظاهـــرة فـــي األوضـــاع االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة، مـــعوقـــات تـــطور املـــرأة فـــي املـــجتمع 

وأخيرًا إفرازات التعصبات الدينية والثقافية. 

فــي شهــر أكــتوبــر (تشــريــن األول) مــن عــام 1985م ظهــر أفــضل وصــف مــتطور لهــذا الــوضــع االجــتماعــي 
عـندمـا أصـدر بـيت الـعدل األعـظم، وألول مـرة فـي تـاريـخه، رسـالـة مـوجـهة إلـى شـعوب الـعالـم بـعنوان "السـالم 
الـعاملـي وعـد حـق(1)". ومـع األخـذ بـعني االعـتبار الـظروف الـسياسـية لهـذه املـرحـلة مـن الـتاريـخ فـإنَّ مـواضـيع 
هـذه الـرسـالـة كـانـت مـتفائـلة بـشكل جـيد وعـلى ضـوء األحـداث الـعاملـية الـتي أعـقبت ذلـك فـقد أثـبتت الـرسـالـة 
أنّـَها كـانـت فـعالً ذات بـصيرة نـافـذة. فـقد أعـلنت الـرسـالـة بـأنَّ تـأسـيس السـالم الـعاملـي هـو أمـر "لـيس مـمكنًا 
ـه "املــرحــلة الــتالــية مــن عــملية تــطور هــذا الــكوكــب األرضــي". جــاء  فحســب بــل حــتمي الــوقــوع" وفــي الــواقــع أنّـَ
فـــي الـــرســـالـــة بـــأنَّ التحـــدي الـــذي يـــواجـــه قـــادة البشـــريـــة هـــو أن يتخـــلصوا مـــن الـــنظرة الـــضيقة الـــقائـــلة بـــأنَّ 
"الـصراع والـعدوان أصـبح مـن خـصائـص أنـظمتنا االجـتماعـية واالقـتصاديـة والـديـنية وبـلغ حـدًّا قـاد الـعديـد 
مـن الـناس إلـى االسـتسالم لـلرأي الـقائـل بـأنَّ اإلنـسان فـطر بـطبيعته عـلى سـلوك طـريـق الشـر وبـالـتالـي فـال 
ســبيل إلــى إزالــة مــا فــطر عــليه. إنَّ االبــتعاد عــن هــذه الــنظرة الــبعيدة تــمامًـــا عــن الــطبيعة البشــريــة واخــتيار 

 : طريق السالم ال يعني تجاهالً ملاضي اإلنسان بل تفهًما له". كما أشارت الرسالة بأنَّ
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"اإلقــــرار صــــراحــــة بــــأنَّ الــــتعصب والحــــرب واالســــتغالل ال تــــمثل ســــوى مــــراحــــل انــــعدام الــــنضج فــــي املجــــرى 
الـواسـع إلحـداث الـتاريـخ وبـأنَّ الـجنس البشـري يـّمر الـيوم بـاضـطرابـات حـتمية تسجـل بـلوغ اإلنـسانـية سـن 
الـرشـد الجـماعـي. إنَّ مـثل هـذا اإلقـرار يـجب أالَّ يـكون سـببًا لـليأس بـل حـافـزًا لـكي نـأخـذ عـلى عـواتـقنا املـهمة 
الــهائــلة، مــهمة بــناء عــالــم يــعيش فــي ســالم. واملــوضــوع الــذي نــحثّكم عــلى درســه وتــقّصيه هــو أنَّ هــذه املــهمة 

ممكنة التحقيق وأنَّ القوى البناءة الالزمة متوفرة وأنَّ البنية االجتماعية املّوحدة يمكن تشييدها(2)". 

تــمَّ تــوزيــع هــذه الــرســالــة بــلغات مــتعددة ملــئات األلــوف مــن املــسئولــني الــحكومــيني وقــادة الــفكر والــعامــلني فــي 
شـتى مـجاالت الـجهود اإلنـسانـية، ونـتيجة لـذلـك أصـبح هـناك إعـالن عـاملـي مـثير لـلديـن الـبهائـي. وخـالل الـعقد 
الـــذي تـــال ذلـــك كـــانـــت املـــفاهـــيم الـــتي طـــرحـــتها هـــذه الـــرســـالـــة هـــي املـــحور الـــرئـــيسي لـــلمناقـــشات واألبـــحاث 
الـبهائـية وأنشـطة املـعلومـات الـعامـة. وعـلى الـرغـم مـن أنَّ الـرسـالـة عـرّفـت حـضرة بـهاء اهلل بـوضـوح بـأنّـَه واضـع 
ملـبادئ ومـفاهـيم مـتطورة وأنّـَه أيـًضا "مـؤسـس الـديـن الـبهائـي(3)"، ولـكنها لـم تـحاول مـناقـشة طـبيعة مـهمته أو 

الرسالة السماوية التي أتى بها. 

مــنذ أن قــام مجــلس الــنواب الــبرازيــلي بــاإلطــراء عــلى هــذا الــظهور الجــديــد أخــذت الجــلسات الــبهائــية الــعامــة 
تـــركـــز الـــضوء بـــصورة أكـــثر عـــلى شـــخصية حـــضرة بـــهاء اهلل لـــيس بـــصفته مـــؤســـس ديـــن فحســـب بـــل بـــصفته 
مــوجــد مجــموعــة مــن األفــكار الــعظيمة الــتي تــدور حــول طــبيعة الــجنس البشــري وتــنظيم املــجتمع اإلنــسانــي. 
إنّـَه دون شـك داللـة عـلى تـنامـي الـثقة بـالـجامـعة الـبهائـية مـن قـبل كـل مـن قـرأ عـن الـبهائـية أو سـمع عـنها، وإنَّ 
الــنقاش الــعام حــول الــقضايــا الــعاملــية واملــجهودات الــتبليغية ألفــراد هــذه الــجامــعة أخــذت تــؤتــي أكــلها. فــفي 
الـذكـرى املـئويـة لـوفـاة حـضرة بـهاء اهلل أصـدرت الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية كـتيّبًا مـختصرًا عـن حـياتـه وأعـمالـه 
تــم نشــره بــشكل واســع، وجــاء فــي افــتتاحــية هــذا الــكتيب مــا يــلي: "يجــد الــجنس البشــري نــفسه وهــو عــلى 
أعـتاب حـقبة تـاريـخية جـديـدة تسجـل نـهايـة ألـف عـام وبـدايـة ألـف عـام أخـرى فـي أمـّس الـحاجـة إلـى الـعثور 
ـه دون أن يــمأل الــنفوس إيــمان مشــترك بــرؤيــا  عــلى رؤيــة تــقوده إلــى جــوهــر الــوحــدة إنــسانًــا ومــجتمًعا… فــإنّـَ
مــوحّــــدة تــصور لــنا الــتاريــخ فــي مجــرى أحــداثــه ونــهايــة أهــدافــه يــصبح مــن غــير املــعقول وضــع أســس مــجتمع 

عاملي موّحد تقرر جماهير البشر االلتزام به". 

"تنبســط مــثل هــذه الــرؤيــا الــواضــحة املــعالــم فــي آثــار بــهاء اهلل الــذي ظهــر فــي الــقرن الــتاســع عشــر املــيالدي 
كــصاحــب رســالــة تــمثل فــي نــشأتــها ونــفوذهــا املــتعاظــم أروع تــطور فــي الــتاريــخ الــديــني املــعاصــر… ولــيس 
لهـذه الـظاهـرة مـا يفسـرهـا فـي عـاملـنا املـعاصـر ولـكنها بـاألحـرى مـرتـبطة بـتحوالت خـطيرة فـي مـسار الـجنس 
ـه لــيس إالَّ رســول مــن عــند اهلل بــعث لــيّلبي احــتياجــات  البشــري عــبر مــاضــيه املشــترك. لــقد أعــلن بــهاء اهلل أنّـَ

عصر بلغت فيه اإلنسانية مرحلة النضج…". 

اســتخدم حــضرة شــوقــي أفــندي اصــطالح "الــسنة املــقدســة" فــي عــام 1952م وأطــلق عــلى تــلك الــسنة ســنة 
مــــقدســــة (مــــن أكــــتوبــــر 1952 حــــتى أكــــتوبــــر 1953م) تخــــليًدا لــــذكــــرى مــــرور قــــرن واحــــد عــــلى إعــــالن دعــــوة 
حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي ســـجن ســـياه چـــال املـــظلم. واآلن اقـــتداء بهـــذا الـــنموذج أعـــلن بـــيت الـــعدل األعـــظم بـــأنَّ 
الــفترة مــن إبــريــل 1992 حــتى إبــريــل 1993 تــعتبر "ســنة مــقدســة" أيــًضا وهــي تــصادف الــذكــرى املــئويــة 
األولـــى لـــوفـــاة حـــضرة بـــهاء اهلل يـــوم 29 مـــايـــو (أيـــار) مـــن عـــام 1892م وتـــأســـيس مـــيثاقـــه فـــي شهـــر نـــوفـــمبر 
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(تشـريـن الـثانـي) مـن نـفس الـسنة. وبهـذه املـناسـبة وفـد إلـى املـركـز الـبهائـي الـعاملـي عـدة ألـوف مـن املـؤمـنني 
مـن خـلفيات عـرقـية وجـنسية مـختلفة مـمثلني لـلجامـعة الـبهائـية مـن أجـل تجـليل وتـكريـم مـؤسـس ديـنهم فـي أول 

احتفالني للذكرى.

وبـعد مـضي سـتة أشهـر عـقد فـي مـركـز جـاڤيـتز Javit's Centre  فـي مـديـنة نـيويـورك -مـديـنة املـيثاق- مـؤتـمر 
عـاملـي وهـو األكـبر واألكـثر تـنوعًــا مـن أي اجـتماع لـلبهائـيني عـلى اإلطـالق. اسـتغرق املـؤتـمر أربـعة أيـام شهـد 
خـاللـه االتـساع الـعاملـي والـقوة الـخالقـة املـوحّــــدة الـتي أوجـدهـا مـيثاق بـهاء اهلل والـتي أصـبحت حـقيقة واقـعة 
مـاثـلة لـلعيان. كـما تـم االتـصال مـن املـؤتـمر بـواسـطة ثـمانـي شـبكات اتـصاالت واسـعة بـمؤتـمرات فـرعـية عـقدت 
فـــي نـــفس الـــوقـــت فـــي كـــل مـــن بـــيونـــس آيـــرس - ســـيدنـــي - نـــيودلـــهي - نـــيروبـــي - مـــديـــنة بـــنما - بـــوخـــارســـت - 

موسكو - سنغافورة - وساموا الغربية. 

وكـــانـــت لحـــظات مـــهيّجة عـــندمـــا اتـــصل مـــؤتـــمر مـــوســـكو مـــن الـــجانـــب اآلخـــر لـــلكرة األرضـــية (والـــذيـــن كـــانـــوا 
يــشاركــون ألول مــرة فــي حــدث بــهائــي عــاملــي) بــمؤتــمر نــيويــورك. وفــي الــيوم األخــير كــان بــاســتطاعــة أعــضاء 
بـــيت الـــعدل األعـــظم مـــن مـــقرهـــم الـــدائـــم عـــلى ســـفح جـــبل كـــرمـــل أن يتحـــدثـــوا مـــن خـــالل األقـــمار الـــصناعـــية 
للمشـتركـني فـي املـؤتـمر. قـال أحـد الـتنفيذيـني فـي هـيئة اإلذاعـة الـكنديـة الـذي شـارك فـي وضـع الـبرنـامـج: "إنَّ 

املؤتمر فتح املجال لعالم جديد من اإلمكانيات لدين هدفه األساسي الوحدة واالتحاد".  

* * *

وفـي نـفس الـسنة كـانـت هـناك أنشـطة مـماثـلة أخـرى اسـتهدفـت الـتأكـيد والـتركـيز عـلى رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل 
بـاعـتباره مـصدرًا لـلنصوص واملـراجـع والسـلطات وذلـك بـخالف األنشـطة الـخاصـة بـتعريـف األمـر املـبارك، كـما 
تـمت اإلشـارة إلـى صـدور كـتاب "تـدويـن حـدود وأحـكام كـتاب األقـدس" فـي عـام 1973م وهـو الـكتيب الـذي 
بـدأ بـإعـداده حـضرة شـوقـي أفـندي بـصورة أولـية فـي أيـامـه، وخـالل الـسنوات الـتي تـلت ذلـك أخـذت األعـمال 
تــتطور بــشكل بــطيء فــي مــا يــتعلق بــاالحــتياجــات مــن تــرجــمات وتــدويــن وكــتابــة حــواش لــلمواد واأللــواح الــتي 
ســـتنشر فـــيما بـــعد. إنَّ نـــهايـــة املشـــروع الـــذي طـــاملـــا انـــتظرتـــه جـــموع الـــبهائـــيني فـــي الـــعالـــم صـــادفـــت أنشـــطة 

وفعاليات السنة املقدسة. 

ســــبق وأنَّ قــــام حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل (شــــوقــــي أفــــندي) بــــترجــــمة ثــــلثي الــــكتاب األقــــدس تــــقريــــبًا إلــــى الــــلغة 
ـــا الجـــزء الـــباقـــي فـــقد تـــرجـــم بـــواســـطة لـــجنة تـــحت إشـــراف بـــيت الـــعدل  اإلنجـــليزيـــة وطـــبعت خـــالل حـــياتـــه، أمّـَ
األعــظم. ومــا كــان مــطلوبًــا بــشكل أكــبر هــو تــرجــمة مجــموعــة أخــرى مــن الــنصوص املــباركــة لــحضرة بــهاء اهلل 
وتـوضـيحات وإجـابـات حـضرتـه عـما تـلقاه مـن اسـتفسارات. وقـد أشـار حـضرة ولـي أمـر اهلل بـأنَّ هـذا الـعمل 
بـرُمّــِته يـجب أن يـكون بـعد ذلـك "مشـروحًــــا بـشكل وافـر" ومُــذيّـالً بـالـتوضـيحات والـتفاسـير الـالزمـة املسـتخرجـة 
مــن بــيانــات حــضرة عــبد الــبهاء وحــضرة شــوقــي أفــندي بــصفتهم املــخّولــني لشــرح وتــبيني الــنصوص املــباركــة.  
وكــانــت الــنتيجة أنَّ الــنسخة اإلنجــليزيــة لــلكتاب بــرّمــته بــما فــيه الــحواشــي والــتعليقات وصــل عــدد صــفحاتــها 

إلى 251 صفحة وهو يضم الكتاب األقدس الذي تبلغ صفحاته 69 صفحة. 

�١٣١



وال داعـي لـلتأكـيد عـلى أهـمية هـذا الـكتاب فـي الـديـن الـبهائـي الـذي أطـلق عـليه حـضرة شـوقـي أفـندي "أعـظم 
عــمل" انــبثق عــن رســالــة حــضرة بــهاء اهلل ودســتور نــظامــه الــعاملــي(1)".  وبــينما يــؤكــد الــكتاب األقــدس عــلى 
حـقيقة األديـان الـعظيمة الـسابـقة، فـإنّـَه يـعتبر بـالنسـبة لـلبهائـيني األسـاس الـروحـي واألخـالقـي لـعصر وصـلت 
فــــيه البشــــريــــة إلــــى مــــرحــــلة الــــنضج املشــــترك. وفــــيه طــــرح حــــضرة بــــهاء اهلل مجــــموعــــة مــــن األحــــكام والحــــدود 
والــقوانــني وأيــًضا ذكــر نــصائــح أخــالقــية، وأشــار إلــى تــأســيس مــؤســسات ســتعمل عــلى إيــجاد نــظام عــاملــي 

مبني على مبادئ روحانية وأخالقية. 

وفــي هــذا الــكتاب الــرئــيسي أكــدَّ حــضرة بــهاء اهلل عــلى الــهيمنة اإللهية بــاعــتبار أنَّ الــحق تــبارك وتــعالــى هــو 
الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ــه جـــّلت قـــدرتـــه وخـــالل دهـــور وعـــصور مـــضت أرســـل األنـــبياء والـــرســـل الـــذيـــن جـــاءوا بـــاألحـــكام والـــقوانـــني  وإنّـَ
واملبادئ التي كانت السبب في صنع الحضارة اإلنسانية. 

ولهـــذا فـــإنَّ اســـتقاللـــية الـــفرد وحـــريـــته ليســـت محـــدودة بـــما هـــو مـــوجـــود فـــي الـــطبيعة وبـــما يـــرثـــه عـــن اآلخـــريـــن 
فحســب بــل بــما يــعلو ويــسمو عــلى ذلــك وهــو الــوجــود الــروحــي. والــيوم تشهــد البشــريــة ظــهور عــصر الــعدالــة 
الــــذي وعــــدت بــــه فــــي جــــميع األديــــان واألدوار الــــسالــــفة. ومــــن خــــالل الــــشقاء واملــــعانــــاة تــــأخــــذ شــــعوب الــــعالــــم 
بــاالنــتباه إلــى مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري وأهــميته، وبــذلــك يســتعدون لــقبول هــذا املــبدأ واالعــتماد واالنــقياد 

لعدالة ومحبة اهلل العلي القدير. 

إنَّ الـكتاب األقـدس هـو تـعبير عـن هـذه الـعدالـة اإللهية حـيث تـفضل حـضرة بـهاء اهلل بـقولـه املـنيع: "واملـقصود 
مـنها (أي الـعدالـة) ظـهور االتـحاد بـني الـعباد(1)". أمّـَا املـحبة والـرأفـة والـتسامـح فـهي الـصفات الـتي يـجب أن 
تـميز الـعنصر اإلنـسانـي فـي عـالقـاتـه مـع اآلخـريـن. ولـكي تـنمو وتـزدهـر هـذه الـصفات بـاعـتبارهـا مـن سـمات 
الـحضارة يـجب عـلى كـل فـرد فـي املـجتمع وعـلى كـل مجـموعـة أن تـثق بـاملـعيار واملـقياس املـطبق عـلى الجـميع 
بــالــتساوي. فــاألحــكام واملــفاهــيم واملــبادئ املــذكــورة فــي الــكتاب األقــدس تهــدف إلــى إيــجاد الــقاعــدة الــروحــية 

لهذه الثقة من أجل إيجاد حياة مشتركة للجنس البشري. 

في مقدمة هذا الكتاب املنشور شرح بيت العدل األعظم ما يلي: 

ـها تــنقسم إلــى ثــالثــة أقــسام: فــمنها مــا يــحكم عــالقــة األفــراد  "وســيتبنّي املــتأمــل فــي أحــكام الــكتاب ذاتــها أنّـَ
بــــاهلل، ومــــنها مــــا يــــنتفع بــــه األفــــراد أنــــفسهم، ومــــنها مــــا يــــحكم الــــروابــــط بــــني األفــــراد، وبــــينهم وبــــني املــــجتمع. 
ويـــمكن تـــرتـــيب هـــذه األحـــكام فـــي أربـــعة أبـــواب: بـــاب الـــعبادات، وبـــاب األحـــوال الـــشخّصية، وبـــاب الـــوصـــايـــا 

واألوامر والنواهي، وباب النواسخ ألحكام سابقة". 

أمَّا بالنسبة للغة التي نزل بها الكتاب األقدس فقد جاء باملقدمة أيًضا:

"لـقد أنـزل الـكتاب األقـدس كـامـالً بـالـلغة الـعربـية، وال يـفوت الـقارئ مـا يـنطوي عـليه اخـتيار حـضرة بـهاء اهلل 
الــلسان الــعربــي لــيكـون لــغة الــصالة الــتي أمــر بــها، ولــغة تــنزيــل أّم الــكتاب لشــريــعته، ولــغة أصــول أحــكامــه 
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الــتي تــرســي قــواعــد نــظم الــحضارة الــعاملــية املــقبلة مــع أنَّ الــعربــية لــم تــكن لــغة قــومــه. ورغــم أّن حــضرتــه لــم 
يــتعّلمها عــلى يــد أحــد، تشهــد آثــاره املــباركــة -وفــي مــقدمــتها الــكتاب األقــدس ذاتــه- عــلى مــدى تــمكنّه مــنها، 
وهـيمنته عـليها، وضـالعـته فـيها. ولـم يـكتف حـضرتـه بـتمّلك زمـامـها فحسـب، بـل جـاء أسـلوبـه فـيها مـتّميزًا عـن 
الــجاري واملــألــوف بــروحــانــية طــابــعه، ولــفظه الســلس، وبــالغــته املــمتنعة، دون أن يخــلو مــن اإلبــداع والتجــديــد، 
وقـــد فـــّضل حـــضرتـــه اســـتعمال الـــلغة الـــعربـــية فـــي الـــكثرة الـــغالـــبة مـــن آثـــاره، واســـتحسنها بـــوجـــه خـــاص فـــي 
األلـواح الـتي يـقتضي عـرض مـطالـبها األسـاسـية عـمق املـعنى ودقـة الـتعبير، كـما حـبّذ اخـتيارهـا كـلغة عـاملـية 

يتحدث بها البشر جميًعا". 

إنَّ بـحث هـذا املـوضـوع يـقع خـارج إطـار هـذا الـتقريـر املـوجـز. ومـن األهـمية بـمكان أن نـالحـظ أنّـَه تـمَّ تـطبيق 
جــزء قــليل نســبيًا مــن األحــكام األخــالقــية والــروحــية حــتى اآلن عــلى حــياة الــجامــعة الــبهائــية املــعاصــرة. كــما 
تـّمت اإلشـارة إلـى أنَّ حـضرة بـهاء اهلل أكّـــد عـلى مـبدأ تـتابـع الـظهورات الـذي كـان سـائـًدا عـبر الـتاريـخ حـيث 
تــم تــطبيقه وبــنفس الــفكرة عــلى مــراحــل تــطبيق حــدود وأحــكام الشــريــعة بــشكل تــدريــجي مــثل مــراحــل ظــهور 
ـهم  ــا بــالنســبة لــلذيــن يــؤمــنون بــالــرســول الــسماوي الجــديــد ويــطبقون أحــكامــه وتــعالــيمه فــإنّـَ فــصل الــربــيع. أمّـَ
يــحاولــون إيــجاد فــهم أوســع وأشــمل ألهــداف الــظهور وأبــعاد اإلرادة اإللهية. وفــي الــديــن الــبهائــي فــإنَّ بــيت 
ـــد فــي وثــيقة "تــلخيص وتــدويــن حــدود وأحــكام الــكتاب األقــدس" بــأنَّ هــناك الــعديــد مــن  الــعدل األعــظم قــد أكّـَ
أحـكام الـكتاب األقـدس جـاءت مـن أجـل مـجتمع سيظهـر مسـتقبالً نـتيجة سـلسلة مـن األزمـات واملـعانـاة الـتي 

تعصف بالجنس البشري في الوقت الحالي. 

بــالنســبة لــلبهائــيني فــإنَّ تــرجــمة وطــبع ونشــر "الــكتاب األقــدس" الــذي طــال انــتظاره يــمثل مــرحــلة جــديــدة مــن 
مـراحـل تـكامـل دعـوة حـضرة بـهاء اهلل، وهـي مـرحـلة تـتزايـد فـيها أهـمية األحـكام والحـدود والـتعالـيم الـتي أتـى 
بـها مظهـر الـظهور اإللهي. وأثـناء االحـتفال بـالـذكـرى املـئويـة لـوفـاة مشـرِّع هـذا الـديـن وتـأسـيس مـيثاقـه فـإنَّ 
صــدور الــكتاب األقــدس أعــطى زخــًما جــديــًدا لجــذب االهــتمام إلــى الــشخصيـة الــتي تــعتبر مــصدرًا لــلعقيدة 

البهائية ومنبًعا للثقة باملستقبل ألولئك الذين يؤمنون به. 
* * *

ومـع حـلول الـسنة املـئويـة اضـطلع الـبهائـيون فـي شـتى بـقاع الـعالـم بـبعد روحـانـي آخـر أشـير إلـيه فـي األمـر 
املـــبارك ويـــعتبر مـــن الـــفرائـــض الـــروحـــانـــية وهـــو حـــكم حـــقوق اهلل(1) وقـــد تـــمَّ تـــعميمه لـــيشمل كـــافـــة الـــجامـــعات 
الــبهائــية فــي الــعالــم وهــو نــوع مــن االلــتزام املــالــي للســلطة الــرئــيسية لــلديــن ووســيلة جــيدة لــتحقيق األهــداف 
الـــبهائـــية عـــلى املســـتوى الـــعاملـــي. وكـــما ذكـــر ســـابـــًقا فـــإنَّ تـــمويـــل أعـــمال الـــجامـــعات الـــبهائـــية يـــتم بـــواســـطة 
الـتبرعـات الـطوعـية. حـيث يـقوم كـل فـرد بـهائـي وطـبًقا ملـا يـمليه عـليه ضـميره بـتقديـم الـتبرعـات إلـى الـصناديـق 
الــبهائــية املــختلفة. إنَّ جــبايــة األمــوال وهــي مــن األمــور الــسائــدة فــي الــعديــد مــن األوســاط الــديــنية مــنعت فــي 
الـديـن الـبهائـي. كـما ال يـجوز طـلب الـتبرعـات مـن األفـراد أو الـضغط عـليهم بـطريـقة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة 

وال تقبل التبرعات من األفراد غير املسجلني ضمن الجامعة البهائية. 

وبـالـرغـم مـن تـلك الـقيود املـفروضـة، فـإنَّ الـتقيد بـها أثـبت نـجاحـه فـي تـلبية احـتياجـات الـجامـعات الـبهائـية عـلى 
املســـتويـــني املـــركـــزي واملحـــلي. وبـــاملـــثل يـــتبرع الـــبهائـــيون فـــي شـــتى أنـــحاء الـــعالـــم إلـــى الـــصناديـــق الـــعاملـــية 
الـبهائـية. وفـي هـذا الـعصر الـذي يـحيط فـيه الـظلم والـتفرقـة كـافـة أركـان الـجنس البشـري، أشـار حـضرة بـهاء 
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اهلل إلـى أنَّ السـلطة الـعاملـية لـديـنه سـتكون لـديـها كـافـة الـوسـائـل املـاديـة الـالزمـة لـتحقيق أهـدافـها ومـقاصـدهـا 
متحـــررة مـــن االعـــتماد عـــلى املـــصادر املـــركـــزيـــة واملحـــلية. ولهـــذا الســـبب وجهـــت جـــميع األنـــظار إلـــى فـــريـــضة 

حقوق اهلل لتلبية الحاجة. 

يــتم تــحقيق هــذا بــتقويــة أواصــر الــروابــط الــروحــانــية لــألفــراد بــالســلطة املــركــزيــة لــلديــن بــواســطة أمــور مــاديــة 
ظـاهـريـة. وبـالنسـبة إلـى الـتشابـه الـذي أشـار إلـيه حـضرة بـهاء اهلل بـني "جـسم البشـريـة" و"جـسم اإلنـسان" 

يشرحه لنا حضرة عبد البهاء بالبيان التالي:
 

"وفــــي قــــوس الــــصعود ملــــراتــــب الــــوجــــود كــــلما نــــظرت إلــــى مــــرتــــبة أعــــلى تــــشاهــــد أنَّ شــــئون حــــقيقة الــــتعاون 
والـــتعاضـــد وآثـــارهـــا فـــي املـــرتـــبة الـــعليا أعـــظم مـــن مـــرتـــبة مـــا دونـــها… وكـــلما تـــوطّــدت هـــذه الـــروابـــط وازدادت 
تــقدمــت الــجامــعة البشــريــة أكــثر فــي طــريــق الــترقــي والــسعادة بــل إنَّ بــدون هــذه الــشئون الــعظيمة يســتحيل 
الـفالح والـنجاح لـلجامـعة اإلنـسانـية. واآلن الحـظوا فـطاملـا هـذا األمـر خـطير وبهـذه الـدرجـة مـن األهـمية بـني 
الـذيـن هـم مـظاهـر الـحقائـق الـكونـية فـكيف يـجب أن يظهـر الـتعاون والـتعاضـد بـني جـواهـر الـوجـود املسـتظلة 
ـه يــجب الــتضحية ولــو بــالــروح فــي ســبيل بــعضهم الــبعض وهــذا هــو  فــي ظــل الســدرة الــربــانــية… ال شــك أنّـَ

أساس حقوق اهلل فهو يصرف في سبيل هذه الشئون وإالَّ فالحق كان ولم يزل غنّيًا عما دونه(1)". 

والــيوم يــعتبر ريــع حــقوق اهلل أحــد مــصادر الــدخــل الــرئــيسية لــبيت الــعدل األعــظم واملــركــز الــبهائــي الــعاملــي. 
حــيث يــصرف جــانــب مــنه لــترويــج وتــبليغ أمــر حــضرة بــهاء اهلل وتــطويــر مــؤســسات الــديــن الــعاملــية، ومــن جــهة 

أخرى يصرف لتمويل برامج التنمية الدائمة االتساع في شتى بقاع العالم. 

مـن مـفهوم كـلمة "حـقوق اهلل" يـصبح واضـًحا بـأنّـَه لـيس تـبرعًــا أو هـبة وإنّـَما يـعتبره الـبهائـيون حـًقا مـن حـقوق 
اهلل عـــلى كـــل فـــرد مـــؤمـــن أن يـــؤديـــه، ويُـــصرف مـــن أجـــل مـــنافـــع الـــجنس البشـــري. كـــما أنَّ أي دخـــل إضـــافـــي 
جـديـد لـلفرد يـجب أداء حـقوق اهلل لـه بـعد خـصم املـصاريـف.  إنَّ الـصرف مـن صـندوق حـقوق اهلل يـؤدي إلـى 
تـحقيق الـتوازن والـعدالـة فـيما يـتعلق بـاألنشـطة الـبهائـية فـي الـدول الـفقيرة قـياسًـــــا بـالـدول الـغنية. فـي األصـل 
يــعتبر حــقوق اهلل دعــوة لــكل مــؤمــن بــأن يــرد إلــى اهلل الــعلي الــقديــر مــا يــعادل تــسعة عشــر بــاملــائــة مــن صــافــي 
ـا مـنزل الـسكن واألثـاث واملـمتلكات الـشخصية والـعائـلية فـال  دخـله بـعد سـداد مـصاريـفه املـعيشية وديـونـه. أمّـَ
يـطالـها نـصاب حـقوق اهلل، وفـيما يـتعلق بتحـديـد مـقدار املـبلغ بـالـضبط وزمـن دفـعه وأيـة تـفاصـيل أخـرى فـقد 

تركت إلى ضمير ووجدان األفراد لكي يقرروا بشأنه.

وعــلى الــرغــم مــن أنَّ حــقوق اهلل تــعتبر فــرضًــــــــــا وواجــبًا روحــيًا عــلى األفــراد ولــكن حــضرة بــهاء اهلل مــنع مــطالــبة 
األفــراد لــه أو ألي تــبرع آخــر، وال يــحق ألي فــرد مــعرفــة مــا دفــعه اآلخــريــن لــلصناديــق األمــريــة (الــبهائــية). إنَّ 
تــطبيق هــذا الــحكم املــبرم اإللهي هــو دلــيل عــلى بــلوغ اإلنــسان لــسن الــرشــد الــروحــي. وحــول هــذا املــوضــوع 
يــــقول حــــضرة بــــهاء اهلل: "أداء الــــحقوق اإللهية فــــرض عــــلى الــــكل وأُنــــزل حــــكمه وثــــبت مــــن الــــقلم األعــــلى فــــي 
الـكتاب ولـكن ال يـجوز اإلظـهار بـها وال اإلصـرار عـليها أبـًدا، كـل مـن ُوفّـق عـلى أدائـها وسـلمها بـروح وريـحان 
فـهي مـقبولـة وإالَّ فـال".  وأضـاف حـضرتـه قـائـالً: "أداء الـحقوق اإللهية مـنوط بـاالسـتطاعـة وإذا لـم يـكن أحـد 
قــادرًا عــلى أدائــها إنّـَـه يــعفو عــنه وهــو الــغفار الــكريــم". وبــاالنــضمام إلــى تــلك املــؤســسة الــفريــدة تطّهــر أمــوال 
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أفـراد املـؤمـنني كـما قـال حـضرة بـهاء اهلل، وسـتوجـه إيـرادات حـقوق اهلل مـباشـرة إلـى املـشاريـع الـتي وضـعها 
حضرته كأهداف لدينه، وهو التغيير الروحاني واملادي لحياة سكان األرض. 

فــي هــذه املــرحــلة األولــية مــن مــراحــل إجــراء هــذا الــفرض اإللهي والــذي أصــبح عــنصرًا مــألــوفًــا مــن عــناصــر 
الــحياة الــشخصية ملــعظم األفــراد الــبهائــيني فــإنَّ تــطبيقه يــعني تــعبيرًا عــن االلــتزام الــروحــي لــإلنــسان مــقابــل 
ا اآلثـار الـبعيدة لهـذا الـفرض الـوجـدانـي فـهي بـاهـرة ورائـعة. تـصور حـضرة شـوقـي  طـغيان الـحياة املـاديـة. أمّـَ
أفـندي الـيوم الـذي فـيه تـقوم املـؤسـسات الـبهائـية تـحت تـوجـيه وهـدايـة بـيت الـعدل األعـظم، بـإدارة مجـموعـة مـن 
املــنظمات الــتنمويــة واســتثمار األمــوال مــن أجــل تــطبيق عــملي ملــبدأ الــعدالــة الــذي يــعتبر جــوهــر دعــوة حــضرة 
بـهاء اهلل. إنَّ املـشاركـة املـباشـرة مـن قـبل كـل فـرد بـهائـي فـي أداء هـذا الـحكم املـبرم اإللهي هـي عـملية فـوق 
تــقديــم الــتبرعــات الــعاديــة وتــعلو عــلى بــعض الــعائــدات والــتقالــيد املــوروثــة وهــي عــملية جــديــدة تــمثل نــموذجًـــــا 

جديًدا لتلبية االحتياجات التنموية العاملية.  

* * *
ومــا جــرى خــالل الــسنة املــقدســة مــن بــث مــباشــر مــن خــالل األقــمار الــصناعــية لــوقــائــع املــؤتــمر الــعاملــي فــي 
نــيويــورك ووصــله بــمؤتــمريــن مــتزامــنني لــه فــي بــوخــارســت ومــوســكو، يــؤكــد لــنا أهــمية حــدوث تــطور آخــر خــالل 
الـعقد األخـير مـن هـذا الـقرن وهـو تـطور لـم يـكن يـتصور وقـوعـه الـعديـد مـن الـبهائـيني خـالل حـياتـهم، مـما عـمل 
بــشكل مــؤثــر عــلى إعــادة إحــياء الــجامــعات الــبهائــية فــي مــناطــق روســيا وآســيا الــوســطى وأوروبــا الشــرقــية 
الـــتي اســـتقلت بـــعد انـــهيار االتـــحاد الـــسوفـــيتي. وقـــبل الحـــرب الـــعاملـــية الـــثانـــية تـــمَّ تـــأســـيس جـــامـــعات بـــهائـــية 
صـــغيرة فـــي غـــالـــبية دول أوروبـــا الشـــرقـــية مـــن خـــالل الـــجهود الـــتبليغية املـــكثفة لـــلبهائـــيني الـــغربـــيني. وقـــد ظـــل 
بـعضهم عـلى قـيد الـحياة خـالل فـترة االحـتالل الـنازي والـسيطرة الـسوفـيتية. وفـي الـواقـع خـالل الـسنني الـتي 
سـبقت الحـرب تـعتبر املـلكة مـاري مـلكة رومـانـيا مـن الـنفوس املـميزة الـتي رّوجـت رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل عـلى 
الـصعيد الـعاملـي. فـفي عـام 1920 آمـنت املـلكة مـاري بـالـديـن الـبهائـي بـواسـطة املـجاهـدة األمـريـكية املـتجولـة 
ومـبلغة أمـر اهلل مـيس مـارثـا روت الـتي لـقبها حـضرة شـوقـي أفـندي بفخـر املـبلغني واملـبلغات.قـامـت مـارثـا روت 
بـاتـخاذ خـطوات غـير عـاديـة فـي سـبيل إثـبات دعـوة حـضرة بـهاء اهلل ونشـر ذلـك فـي الـعديـد مـن الجـرائـد فـي 

العالم. جاء في أحد أقوال امللكة ماري في عام 1926 ما يلي: 

ــها تجـــديـــد لـــرســـالـــة الـــسيد املـــسيح  ــها رســـالـــة رائـــعة تـــلك الـــتي جـــاء بـــها بـــهاء اهلل وابـــنه عـــبد الـــبهاء… إنّـَ "إنّـَ
ــها مـــالئـــمة لـــلتغيرات الـــتي حـــصلت خـــالل ألـــف ســـنة بـــل وأكـــثر حـــتى يـــومـــنا  وبـــنفس الـــكلمات تـــقريـــبًا كـــما أنّـَ

هذا… إنَّني أوصيكم بها وإن سمعتم اسم بهاء اهلل أو عبد البهاء فخذوا كل ما جاءوا به(1)".

ال تــوجــد دولــة فــي الــعالــم -غــير بــالد فــارس- لــها ارتــباط وثــيق بــمطلع تــاريــخ الــديــن الــبهائــي وبــاألحــرى فــي 
شـخص مـؤسـسه مـثل روسـيا. فـمن بـني الـدبـلومـاسـيني املـمثلني لـعدة حـكومـات غـربـية الـذيـن اعـترضـوا فـي عـام 
1850م عــلى الســلطان نــاصــر الــديــن شــاه نــتيجة لــألعــمال الــوحــشية الــتي جــرت ضــد الــبابــيني األبــريــاء هــو 
  Dolgorukouسـفير الـحكومـة الـروسـية األمـير دمـتري دولـكروكـوف. أثـنى حـضرة بـهاء اهلل عـلى دولـكروكـوف
وأطـرى عـليه ألنّـَه تـدخـل بـشكل مـباشـر إلنـقاذ حـياتـه عـندمـا واجـه املـوت فـي سـجن سـياه چـال. وبـعد عشـرات 
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الــسنني عــندمــا كــتب حــضرة بــهاء اهلل إلــى قــيصر روســيا ألــكسندر الــثانــي أشــار حــضرتــه إلــى هــذه املــبادرة 
اإلنسانية وطمأن القيصر بأنَّ هذا األمر سيكون بمثابة الكنز الروحاني لشعبه وأمته. 

وكــما ســبق املــالحــظة بــأنَّ عــلماء الــروس يــعتبرون مــن أوائــل الــذيــن أبــدوا اهــتمامــهم بــدراســة الــديــن الــبابــي 
والــبهائــي وقــد أشــارت أعــمالــهم املــنشورة وجــذبــت االنــتباه إلــى الــحوادث الــتي وقــعت فــي بــالد فــارس. ونــظرًا 
لـقرب روسـيا مـن مهـد الـديـن الـبهائـي فـي بـالد فـارس فـإنَّ ذلـك سـاعـد عـلى تـأسـيس جـامـعات بـهائـية محـلية 
فـي جـنوب روسـيا. فـي عـام 1902 افـتتح أول مشـرق أذكـار بـهائـي فـي الـعالـم فـي مـديـنة عـشق آبـاد بـإقـليم 
تــركمنســتان بــحضور حــاكــم املــنطقة وبــتشجيع مــن الــحكومــة الــروســية آنــذاك. مــما أعــطى الــبهائــيني الــروس 
الفخــر واملــباهــاة وفــي الــواقــع تــعتبر دولــتهم مــن أوائــل الــدول الــتي تــدخــلت بــشكل مــباشــر مــن أجــل حــمايــة 
الـحقوق املـدنـية ألتـباع ديـن أقـامـوا فـي ظـل سـلطتهم. وعـندمـا قـام املسـلمون املـتطرفـون بـقتل أحـد الـبهائـيني 
املــشهوريــن فــي مــديــنة عــشق آبــاد تــدخــلت الســلطة الــروســية ووضــعت حــًدا لهــذا االعــتداء، وحــكمت املــحكمة 
املــدنــية بــإعــدام الــقتلة، ولــكن طــلبت الــجالــية الــبهائــية املحــلية هــناك بــتخفيف الــحكم مــما أدى إلــى اســتبدالــه 

بالسجن. 

ومـع انـهيار االتـحاد الـسوفـيتي الـذي قـمعت بعهـده جـميع األنشـطة الـبهائـية بـدأت املـحافـل الـروحـانـية املحـلية 
بـالـتأسـيس والـتكاثـر فـي شـتى أنـحاء روسـيا والجـمهوريـات املـجاورة، ومـع تـعزيـز واسـتحكام هـذه الـجامـعات 
انـــتهى األمـــر إلـــى تـــأســـيس حـــوالـــي عشـــريـــن مـــحفالً روحـــانـــيًا مـــركـــزيًـــا جـــديـــًدا فـــي هـــذه املـــنطقة مـــن الـــعالـــم. 
ويـــعتبر أيـــادي أمـــر اهلل الـــسيد عـــلي أكـــبر فـــروتـــن، وهـــو أحـــد ثـــالث أيـــادي أمـــر اهلل مـــازالـــوا عـــلى قـــيد الـــحياة 
(أكـتوبـر 1999)، مـن الـذيـن ولـدوا وتـرعـرعـوا فـي روسـيا، وقـد قـام وهـو فـي سـن الـسادسـة والـثمانـني بـزيـارة 
مـوسـكو بـمناسـبة انـتخاب أول مـحفل روحـانـي مـركـزي لـروسـيا فـي إبـريـل (نـيسان) مـن عـام 1991م. والـيوم 
تـــتوفـــر اآلثـــار الـــبهائـــية بـــأغـــلب لـــغات تـــلك املـــنطقة وتـــواصـــل املـــؤســـسات الـــبهائـــية جـــهودهـــا الـــحثيثة مـــن أجـــل 

الحصول على االعترافاملدني لها مثلما وفقت بكل نجاح في باقي مناطق العالم. 

* * *
ـه فــي الــعقد األخــير مــن هــذا الــقرن أخــذت اإلنــسانــية تــقترب بــشكل أســرع إلــى الــعالج الــذي وضــعه  يــبدو أنّـَ
حـضرة بـهاء اهلل ألمـراض الـجنس البشـري. فـفي سـلسلة املـؤتـمرات الـعاملـية الـتي عـقدت تـحت إشـراف هـيئة 
األمـم املتحـدة وفـي بـعضها الـتي سـّميت "بـالـقمة" ألنّـَها عـقدت بـحضور رؤسـاء الـدول والـحكومـات، فـي هـذه 
املــؤتــمرات طــرحــت قــضايــا هــامــة عــديــدة تــواجــه املــجتمع اإلنــسانــي مــثل: احــتياجــات أطــفال الــعالــم واملــشاكــل 
الـــبيئية وحـــقوق اإلنـــسان والـــتكاثـــر الـــسكانـــي وتـــطويـــر املـــساعـــدات وتـــقدم املـــرأة ومـــشاكـــل اإلســـكان. اهـــتمت 
وسـائـل اإلعـالم بهـذه األنشـطة وشـاركـت عـدة ألـوف مـن املـنظمات غـير الـحكومـية بهـذه األحـداث. كـما شـاركـت 
الجامعة البهائية العامليةBahá'í  International Community بصورة مكثفة في غالبية هذه الوقائع. 

إنَّ رغــبة زعــماء الــعالــم فــي االهــتمام بــالــقضايــا الــتي وردت فــي صُــــــــــلب رســالــة حــضرة  بــهاء اهلل أعــطت هــذه 
املــؤتــمرات أهــمية خــاصــة لــدى الــبهائــيني بــغض الــنظر عــن نــتائــجها اآلنــية. فــي واقــع األمــر، عــلى الــرغــم مــن 
ضـــعف اإلرادة الـــدولـــية فـــي الـــتغيير وضـــعف بـــعض الـــقرارات وعـــدم فـــعالـــيتها، فـــقد بـــرهـــن نـــظام هـــيئة األمـــم 
املتحدة وبعد مضي قرن واحد على وفاة حضرة بهاء اهلل على أنَّ املبادئ والتعاليم التي جاءت في رسالة 
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حــضرتــه تــمثل أهــمية عــظمى لــلجنس البشــري.  إنَّ الــعديــد مــن هــذه املــبادئ واألفــكار قــد ذكــرت فــي رســائــله 
املــرســلة فــي الــقرن الــتاســع عشــر إلــى املــلوك والــزعــماء آنــذاك مــثل املــلكة فــكتوريــا وويــلهم األول مــلك بــروســيا 

وقيصر روسيا والتي بدت حينها بعيدة املنال وصعبة التـحقيق.

ومـــع انـــتهاء ســـلسلة الـــلقاءات فـــي عـــام 1996م بـــات واضـــًحا بـــأنَّ الـــديـــن الـــبهائـــي أصـــبح مـــدعـــًوا لـــلكشف 
بـصورة مـنتظمة أكـثر عـن مـضامـني تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل الـخاصـة بـقضايـا الـتغيير االجـتماعـي بـاإلضـافـة 
إلــى تــرجــمة هــذه املــضامــني إلــى لــغة عــاملــية ومــفهوم عــصري. ونــتيجة لــذلــك، ومــع انــتهاء عــام 1996م، وافــق 
بــيت الــعدل األعــظم عــلى اقــتراح بــإنــشاء وكــالــة جــديــدة لــلجامــعة الــبهائــية الــعاملــية أطــلق عــليها اســم "معهــد 
دراســة االزدهــار الــعاملــي". وقــد صــمم هــذا املعهــد إليــجاد قــاعــدة تــفاهــم مشــترك بــني الــعلماء واملــتخصصني 
الـبهائـيني مـن جـهة ومـع أقـرانـهم فـي الـعديـد مـن املـنظمات غـير الـحكومـية والـهيئات الـعلمية مـن جـهة أخـرى. 
وقـد اسـتند املعهـد الجـديـد فـي أسـاس عـمله عـلى بـيان "ازدهـار الـجنس البشـري ورخـاؤه" وهـي الـوثـيقة الـتي 
أعـدتـها الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية عـام 1995م ملجـموعـة مـؤتـمرات نـظمت مـن قـبل هـيئة األمـم املتحـدة.  تظهـر 
هــذه الــوثــيقة بــكل وضــوح وجــهة نــظر الــديــن الــبهائــي حــول الــجهود الــدولــية املــبذولــة مــن أجــل حــل الــصراعــات 
والـــنزاعـــات الـــتي تـــواجـــه البشـــريـــة مـــع نـــهايـــة الـــقرن العشـــريـــن لـــذا فـــإنَّ مـــحتويـــاتـــها تســـتحق كـــل االهـــتمام 

والدراسة.  

جـاء فـي افـتتاحـية الـوثـيقة أو الـرسـالـة بـأنّـَه مـع بـروز االتـحاد الـعضوي لهـذا الـكوكـب فـي الـقرن الـحالـي فـإنَّ 
"تـــاريـــخ البشـــريـــة كـــشعب واحـــد قـــد بـــدأ". هـــذه الـــحقيقة تـــدعـــو إلـــى "إعـــادة الـــنظر لـــلمفاهـــيم الـــسائـــدة حـــول 
قـضايـا الـتنمية االجـتماعـية واالقـتصاديـة". هـذا املـوضـوع يـدعـو إلـى ضـرورة تخـلي البشـريـة عـن أمـريـن غـير 
صـــحيحني كـــانـــا الســـبب فـــي تـــعطيل جـــميع الـــجهود املـــبذولـــة فـــي ســـبيل إيـــجاد اســـتراتـــيجية تـــنمويـــة حـــقيقية 
مـــهما كـــانـــت الـــنوايـــا صـــادقـــة ومـــهما صـــرف عـــليها مـــن أمـــوال. األمـــر األول هـــو التخـــلي عـــن الـــنظريـــة املـــاديـــة 
الـدوغـماتـية الـتي أشـارت إلـيها الـوثـيقة بـاعـتبارهـاالسـبب الـرئـيسي فـي تـقويـض إرادة غـالـبية شـعوب األرض. 
ـــا األمـــر الـــثانـــي فـــهو أنَّ غـــالـــبية أفـــراد البشـــر ال تســـتطيع أن تتحـــمل مـــسئولـــية اتـــخاذ قـــرار فـــيما يـــخص  أمّـَ
ــما تـــعتقد أنَّ ذلـــك مـــن شـــأن فـــئة قـــليلة مـــن الـــناس، وهـــي الـــتي جـــرفـــت البشـــريـــة إلـــى  مســـتقبلها املشـــترك وإنّـَ
حـــافـــة الـــهاويـــة والـــدمـــار. تـــبحث الـــوثـــيقة هـــذيـــن األمـــريـــن بـــشكل جـــاد، وحـــول شـــيوع الـــنظريـــة املـــاديـــة تـــقول 

الرسالة: 

"قـــامـــت دعـــائـــم الـــتنمية االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة الـــتي عـــرفـــناهـــا حـــتى اآلن عـــلى اعـــتبارات مـــاديـــة لـــلحياة 
اإلنـسانـية. أمّـَا وقـد قـارب الـقرن العشـرون عـلى اإلنـتهاء فـإنَّـه يسـتحيل عـلينا الـيوم أن نسـترسـل فـي اعـتقادنـا 
بـــأنَّ هـــذه الـــتنمية قـــادرة عـــلى تـــلبية حـــاجـــات اإلنـــسان فـــها قـــد تـــالشـــت تـــلك الـــتكهنات املـــألى بـــالـــتفاؤل نـــحو 
الـتغيير وغـارت فـي أعـماق هـوة فـاغـرة تـتسع دومـا لـتفصل أقـلية مـن بـني البشـر يـتمتع أفـرادهـا بـرغـد الـعيش 

ويتناقصون نسبيًا عن أغلبية ساحقة من شعوب األرض تطحنهم أضراس الجوع والفقر". 

بـــاإلشـــارة إلـــى االفـــتراض غـــير املـــعلن بـــأنَّ غـــالـــبية أفـــراد البشـــر يـــجب أن يـــنظر إلـــيهم لـــيسوا مجـــرد مـــتلقني 
ـــما يــــجب أن يــــساهــــموا ويــــكافــــحوا مــــن أجــــل الــــتنمية الــــدولــــية  لــــلمساعــــدات مــــن جــــهات خــــارجــــية فحســــب وإنّـَ

ويكونوا في املقدمة فإنَّ الوثيقة تشير إلى ما يلي:
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"مـــثل هـــذا املـــوقـــف يـــتجاهـــل مـــا يـــمكن أن يـــعد أهـــم ظـــاهـــرة عـــرفـــها وقـــتنا الـــحاضـــر. فـــإذا كـــان صـــحيًحا أنَّ 
حـكومـات الـعالـم جـادة فـي سـعيها لـتشييد نـظام عـاملـي جـديـد عـبر جـهاز األمـم املتحـدة. فـيصدق الـقول أيـًضا 
أنَّ هـــذه الـــرؤيـــة قـــد حـــركـــت مـــشاعـــر الـــشعوب واألمـــم، وتجســـد تـــجاوبـــهم هـــذا فـــي انـــبعاث مـــفاجئ لـــعدد ال 
يــحصى مــن حــركــات ومــنظمات تــدعــو إلــى الــتغيير االجــتماعــي وتنشــط عــلى املســتويــات املحــلية واإلقــليمية 
والـعاملـية… ولـم يـكن تـجاوب شـعوب الـعالـم هـذا إال تـلبية لـحاجـات الـعصر املـلحة وصـدى ملـا نـادى بـه حـضرة 
بــهاء اهلل قــبل مــا يــربــو عــلى قــرن مــن الــزمــن حــني أعــلن قــائــالً: "ركّــــزوا اهــتمامــاتــكم بــمتطلبات الــعصر الــذي 
تـعيشونـه واحـصروا أفـكاركـم فـي مـقتضياتـه". ومـن وجـهة نـظر الـتاريـخ الـحضاري لـإلنـسان فـقد طـرأ تـحول 
مـفاجئ ومـثير فـي الـكيفية الـتي يـنظر بـها عـدد غـفير مـن البشــر عـامـة فـي التخـطيط ملسـتقبل كـوكـبنا الـذي 

نعيش عليه. 

إنَّ وثـــيقة "ازدهـــار الـــجنس البشـــري ورخـــاؤه" ال شـــك تـــعتبر مـــقدمـــة لســـلسلة دراســـات تـــحاول مـــن خـــاللـــها 
الـــجامـــعة الـــبهائـــية جـــاهـــدة تـــطبيق الحـــلول الـــعالجـــية الـــتي وضـــعها حـــضرة بـــهاء اهلل لـــلقضايـــا الـــتي تـــواجـــه 
املـجتمع اإلنـسانـي. كـما تـدعـو الـرسـالـة إلـى أنَّ الـقدرات الـذهـنية لـإلنـسان مـن املـمكن بـل يـجب أن تـصل إلـى 
مسـتويـات بـعيدة عـما وصـلته حـتى اآلن. كـما تـلفت الـوثـيقة االنـتباه إلـى دور الـعلم، وأنَّ اسـتراتـيجية الـتنمية 
تـــعتبر هـــدفًـــا رئـــيسيًا لجـــموع البشـــر مـــن كـــافـــة الـــثقافـــات والـــطبقات بهـــدف "الـــوصـــول إلـــى قـــاعـــدة مـــتساويـــة 
لــــعمليتي الــــعلم والــــتكنولــــوجــــيا والــــلتني هــــما مــــن الــــحقوق املكتســــبة للبشــــريــــة". ونــــظرًا ألنَّ الــــحقيقة الــــروحــــية 
بــاخــتالف أنــواعــها يــتم إغــفالــها وإهــمالــها أثــناء إعــداد اســتراتــيجية الــتنمية فــقد تــساءلــت الــوثــيقة عــن "الــوزن 
الـــذي ســـيعطي لـــخبير ضـــليع مخـــلص فـــي ظـــل مـــبدأ عـــاملـــي فـــي املـــشاركـــة يـــنكر عـــلى املـــشاركـــني حـــقهم فـــي 

التعبير عن خبراتهم و تجاربهم الحديثة". 

ــا بـــالنســـبة لـــلقضايـــا االقـــتصاديـــة فـــإنَّ الـــوثـــيقة تـــرى بـــأنَّ هـــناك عـــالقـــة ســـببية بـــني تحـــريـــر املـــرأة و الحـــلول  أمّـَ
املـطروحـة لـلمشاكـل االقـتصاديـة الـعميقة. كـما تـدعـو الـوثـيقة إلـى تـساوي فـرص الجنسـني فـي الـحصول عـلى 
الـوظـيفة املـناسـبة وحـق املـلكية والـتعليم وإلـى "إعـادة الـتفكير جـذريًـا فـي األمـور االقـتصاديـة" والـتي تـتطلب 
االنـتباه إلـى فـهم أعـمق لـلعالقـات اإلنـسانـية أثـناء طـرح الـقضايـا االقـتصاديـة. إنَّ مـثل هـذا الـتغيير الجـذري 
فـــي الـــتفكير -تـــقول الـــوثـــيقة- "الـــذي يـــرتـــكز عـــلى الـــعمومـــيات قـــبل الـــخصوصـــيات يـــجب أن يـــدخـــل بـــقوة فـــي 
صــميم الــوعــي الــروحــي والــفكري والــعلمي لــلجنس البشــري قــاطــبة وفــي مــا مــنحتنا إيــاه مــاليــني الــسنني مــن 

خبرات أعدت النساء ليشاركن في املجهودات العامة مشاركة فعالة مثمرة".

* * *
طـوال حـقب الـتاريـخ لـعب كـبار املـعماريـني دورًا رئـيسيًا فـي حشـد املـوارد البشـريـة وااللـتزامـات الـالزمـة لـتنفيذ 
األهـداف الـطموحـة لـعامـة الـشعب. ومـنذ عهـد الـحضارة الـقديـمة شـعر املـجتمع اإلنـسانـي بـأهـمية إقـامـة أبـنية 
عـظيمة وصـروح مـهيبة لـتعبر عـن أفـكارهـم ومـشاعـرهـم الـجياشـة ولـتكون أيـًضا مـقرًّا للسـلطة الـتي أوجـدوهـا. 
وقـــد تـــحقق هـــذا األمـــر بـــالنســـبة لـــلحكومـــات املـــدنـــية وعـــلًما بـــأنَّ هـــذه الـــظاهـــرة لـــم تـــكن محـــددة بـــالـــتعبير عـــن 
الــشئون الــسياســية فــقط. ومــن هــذا املــنظور يــمكن إدراك األهــمية الــتي أوالهــا مــؤســسو الــديــن الــبهائــي مــنذ 
قـدومـهم لـألراضـي املـقدسـة لـتطويـر مـركـز الـديـن الـعاملـي. تحـدث حـضرة بـهاء اهلل عـن جـبل الـكرمـل بـعبارات 
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عـالـية وتـصور املـؤسـسات الـتي سـتّشيد عـلى سـفح هـذا الـجبل املـقدس والـتي سـتلعب دورًا هـامًــا فـي مـسار 
وحـــدة بـــني اإلنـــسان. فـــقد لـــقب حـــضرتـــه هـــذا الـــجبل "بـــجبل الـــرب" وخـــاطـــبه بـــكلمات هـــي اآلن مـــألـــوفـــة لـــدى 

البهائيني في العالم:

"يـا كـرمـل احـمدي ربـك قـد كـنت مـحترقـة بـنار الـفراق إذا مـاج بحـر الـوصـال أمـام وجـهك بـذلـك 
قــرَّت عــينك وعــني الــوجــود وابــتسم ثــغر الــغيب والــشهود طــوبــى لــك بــما جــعلك اهلل فــي هــذا 
الـيوم مـقر عـرشـه ومـطلع آيـاتـه ومشـرق بـيِّناتـه… هـذا يـوم فـيه بشـر البحـر والـبر وأخـبر بـما 
يظهـر مـن بـعد مـن عـنايـات اهلل املـكنونـة املسـتورة عـن الـعقول واألبـصار سـوف تجـري سـفينة 

اهلل عليك ويظهر أهل البهاء الذين ذكرهم في كتاب األسماء…(1)".

يـمتاز الـديـن الـبهائـي بـشيء هـام عـن بـقية أديـان الـعالـم املسـتقلة وهـو أنَّ مـركـزيـه الـروحـي واإلداري يـقعان 
فـــي مـــكان واحـــد عـــلى أراض واســـعة تـــقع حـــول خـــليج حـــيفا فـــي أرض املـــيعاد وتـــطل عـــليها مـــرتـــفعات جـــبل 
ــا مــحور هــذا كــله فــهو مــقام حــضرة بــهاء اهلل فــي الــبهجة خــارج مــديــنة  الــكرمــل مــن جــهة البحــر الــجنوبــية. أمّـَ
عـكاء الـقديـمة فـي الـبقعة املـباركـة الـتي سـجي فـيها جـثمان حـضرة بـهاء اهلل فـي عـام 1892م. كـما أنَّ هـناك 
أمـاكـن مـقدسـة أخـرى لـها عـالقـة بـحياة الـرمـوز املـقدسـة تـمت حـيازتـها بـهمة أعـضاء الـجامـعة الـبهائـية خـالل 
ســنني طــويــلة، وكــما تــم تجــديــد وتــرمــيم األمــاكــن الــتاريــخية املــتعددة مــما زاد مــن مــتعة األلــوف مــن الــزائــريــن 

البهائيني الذين يأتون كل عام إلى أرض األقدس لزيارة املركز العاملي لدينهم. 

وفــي الــجانــب اآلخــر مــن الخــليج وحــول منحــدرات جــبل الــكرمــل يــمكن مــشاهــدة مجــموعــة مــن أبــنية تــاريــخية 
عـظيمة ومـثيرة وأيـًضا شـرفـات واسـعة ومـياه مـتدفـقة ونـوافـير وحـدائـق جـميلة كـلها تجـذب سـنويًـا مـئات األلـوف 
مــن الــزوار مــن شــتى بــقاع الــعالــم. هــذه األبــنية هــي ذات تــصميم مــعماري إغــريــقي كــالســيكي(2) ويــغطيها 
رخــام المــع وتــزيــنها أعــمدة كــورنــثية الــطراز شــاهــقة االرتــفاع وتــضم فــي مجــموعــها مــقر بــيت الــعدل األعــظم 

وأبنية أخرى هي مراكز إدارية للجامعة البهائية العاملية. 

وتـطل عـلى هـذه املجـموعـة مـن جـهة أخـرى الـقبة الـذهـبية ملـرقـد حـضرة الـباب املبشـر األعـظم بـحضرة بـهاء اهلل 
مــحاطًــا بــالحــدائــق الجــميلة ومــواجــًها ملــديــنة عــكاء عــبر الخــليج.  وبــاإلشــارة إلــى قــول مــأثــور جــاء ذكــره فــي 
اآلثــار املــباركــة بــأنَّ دمــاء الشهــداء هــي الــتي تــروي شجــرة األمــر اإللهي، كــتب حــضرة شــوقــي أفــندي بــأنَّ 
دمـاء الشهـداء الـبابـيني الـيوم هـي بـذرة إيـمان األفـراد وأسـاس مـؤسـسات الـنظام االجـتماعـي الجـديـد، ولهـذا 
لـيس مسـتغربًـا بـأن يـكون مـقر املـؤسـسات الـعاملـية لـنظام حـضرة بـهاء اهلل يـتألـق حـول املـرقـد املطهـر لـلشخص 
ــــا رفـــــات حـــــضرة الـــــباب فـــــقد احـــــتفظ بـــــه أتـــــباعـــــه بـــــعد  الـــــذي يـــــعتبره الـــــبهائـــــيون الـــــشهيد األعـــــظم لـــــديـــــنهم. أمّـَ
اسـتشهاده وأوتـي بـه مـن بـالد فـارس إلـى األراضـي املـقدسـة مـع كـل املـخاطـر والـصعوبـات الـتي صـاحـبته. 
فــي إحــدى الــزيــارات الــتي قــام بــها حــضرة بــهاء اهلل إلــى جــبل الــكرمــل خــالل الــعامــني االخــيريــن مــن حــياتــه 
اخـــتار بـــنفسه املـــكان الـــذي يـــجب أن يـــدفـــن فـــيه ســـلفه الجـــليل. وقـــام حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــعد ســـنني مـــعدودة 
بـبناء مـقر حجـري بـسيط لـيكون مـقرًا ومـركـزًا ملـقام حـضرة الـباب. ونـظرًا ألنَّ حـضرة ولـي أمـر اهلل أكـد عـلى 
مــبدأ أنَّ املــشاريــع اإلنــشائــية الــبهائــية يــجب أن تــبدأ عــندمــا تــتوفــر األمــوال الــالزمــة لــها فــإنَّ مشــروع تــشييد 
مـقام حـضرة الـباب واملـشاريـع األخـرى الـخاصـة بـمقر املـؤسـسات اإلداريـة أنجـزت بـبطء خـالل عـدة عـقود مـن 
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ـا  الـزمـن. فـقد شـيّد مـبنى دار اآلثـار الـعاملـية خـالل حـياة حـضرة شـوقـي أفـندي وانـتهى فـي عـام 1957م أمّـَ
مــقر بــيت الــعدل األعــظم اإللهي فــقد أنجــز فــي عــام 1983م.  وفــي عــام 1987م أشــار بــيت الــعدل األعــظم 
بـأنَّ الـطريـق اآلن أصـبح مـفتوحًــــا لـبناء الـصروح الـباقـية ملجـموعـة األبـنية اإلداريـة. وفـي الـوقـت ذاتـه وافـق بـيت 
الــعدل األعــظم عــلى مشــروع لــبناء املــدرجــات الصخــريــة والــرخــامــية الــتي رســمها حــضرة شــوقــي أفــندي فــي 
ذهــنه، وهــي عــبارة عــن تــسع طــبقات أو شــرفــات -كــما تــسمى أحــيانًــا- مــن الحــدائــق مــن أســفل الــجبل حــتى 
فـناء املـقام األعـلى وثـمَّ هـناك تـسع طـبقات أو مـدرجـات أخـرى فـوق املـقام وحـتى قـمة جـبل الـكرمـل.  وتـقرر أن 

يكون املوعد املحدد لالنتهاء من هذه األعمال الضخمة مع نهاية هذا القرن.

تــزامــنًا مــع هــذه املــشاريــع اإلنــشائــية عــلى جــبل الــكرمــل قــامــت الــجامــعة الــبهائــية بــدفــع فــعالــياتــها الــتبليغية 
الـطموحـة إلـى األمـام، وكـما طـرحـت بـرامـج فـي الـتنمية االجـتماعـية واالقـتصاديـة عـلى املسـتوى الـعاملـي. هـذه 
املـشاريـع والـبرامـج دعـت قـاطـبة الـبهائـيني إلـى الـتضحية بـاملـال سـواء مـن الـضعيف أو الـقوي ومـن الـفقير أو 
الــغني. ومــا أظهــره األحــباء مــن بــذل لــلمال يــدل عــلى وعــي عــامــة املــؤمــنني فــي كــل مــكان عــلى أهــمية ومــغزى 
هـــذه املـــشاريـــع. وبـــالنســـبة لـــلمراقـــب املـــعاصـــر واملـــطلع عـــلى الخـــلفيات الـــتاريـــخية فـــإنَّ مـــشاريـــع أبـــنية جـــبل 

الكرمل تضاهي الجهود العظيمة التي بذلت لبناء الكنائس واملساجد واملعابد عبر التاريخ. 

تـصور حـضرة عـبد الـبهاء بـكل ثـقة مـالمـح ذلـك الـيوم الـذي سـيعم فـيه الـتغيير والتجـديـد كـافـة أرجـاء املـنطقة. 
فـقد قـال حـضرتـه بـأنَّ مـديـنتي حـيفا وعـكاء الـلتني تـقعان عـلى جـانـبي الخـليج سـتكونـان فـي املسـتقبل مـديـنة 
واحــدة وســتكون هــذه املــديــنة مــقرًا لــتأســيس مــؤســسات عــاملــية هــدفــها تحســني أوضــاع ورفــع شــأن الــجنس 
البشـري. وحـول عـظمة وجـالل شـرفـات املـقام األعـلى الـتي هـي اآلن فـي طـور الـتشييد والـبناء تحـدث حـضرة 
شـوقـي أفـندي بـرؤيـة ثـاقـبة عـن الـتأثـير األخـالقـي والسـلوكـي الـتدريـجي لـلمركـز الـبهائـي الـعاملـي عـلى شـئون 
الــعالــم املــختلفة. حــيث قــال حــضرتــه فــي رســالــته املــوجــهة إلــى الــبهائــيني فــي الــدول الشــرقــية واملــؤرخــة نــوروز 

108 بديع (1951م) بما يلي:
 

"فهـذا الـطريـق الجـليل الجـميل الـذي يـمتد مـن املـقام األعـلى إلـى مـديـنة حـيفا ويـوازي أهـم شـارع مـن شـوارع 
تـلك املـديـنة املـكرمـة، والـذي تـزيـنه األشـجار والـريـاحـني املـختلفة وتـنيره السـرج املـضيئة الـالمـعة، أصـبح محـط 
أنـظار هـذه الـديـار كـما أنّـَه سـوف يـكون مـوضـع ابـتهاج والة األمـور فـي هـذه األرض وافـتخارهـم، وسـيصبح 
فـــيما بـــعد -بـــمقتضى إشـــارة مـــركـــز عهـــد اهلل- الـــطريـــق املـــلكي ملـــلوك األرض وســـالطـــينها يـــرقـــاه ذوو الـــتيجان 
الــعظام واملحــرمــون لــكعبة الــرحــمن، فــبعد أن يــصلوا إلــى ســاحــل أرض املــقصود ويتشــرفــوا بــزيــارة قــبلة أهــل 
الـــبهاء ومـــطاف املـــأل األعـــلى ويـــطوفـــوا حـــولـــها فـــي مـــرج عـــكاء يـــتوجـــهون إلـــى هـــذه املـــديـــنة املـــكرمـــة املشـــرفـــة 
ويــصعدون جــبل الــكرمــل وبــكل شــوق وولــه وانجــذاب يســرعــون نــحو هــذا املــقام املحــمود ويــقتربــون عــن طــريــق 
هـذه الشـرفـات خـاضـعني خـاشـعني مـتذلـلني منكسـريـن مـن هـذا املـرقـد املطهـر املـنور ثـمَّ يـلقون بـتيجانـهم عـلى 
الــتراب لــدى بــاب حــرم الــكبريــاء ويــقبّلون تــرابــه املــسكي ســاجــديــن قــائــلني لــبيك لــبيك يــا عــلي األعــلى طــائــفني 

في رواق املقام يرتلون آيات لوح الكرمل الباهرات بغاية االنكسار واالبتهال".

والـــيوم تـــعتبر مـــديـــنتا عـــكاء وحـــيفا -كـــما تـــصور حـــضرة عـــبد الـــبهاء- بـــمثابـــة كـــتلة حـــضاريـــة واحـــدة وتـــشاهـــد 
ـها صــفحة مــن نــور تــحيط بــالخــليج.  كــما بــادرت مجــموعــات  بــالــليل مــن نــاحــية البحــر األبــيض املــتوســط كــأنّـَ
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صـغيرة تـضم رؤسـاء حـكومـات وشـخصيات بـارزة ومـؤثـرة فـي الـشئون اإلنـسانـية بـزيـارة مـديـنة حـيفا بهـدف 
ــها تـــمثل وبـــكل قـــناعـــة الـــقوى املـــكنونـــة  املـــشورة مـــع الـــهيئة الـــعليا والســـلطة الـــحاكـــمة لـــجامـــعة ديـــنية أثـــبتت أنّـَ
واملـوحـدة لـلرسـالـة الـتي أتـى بـها حـضرة بـهاء اهلل. وبـغض الـنظر عـما يحـمله لـنا املسـتقبل الـقريـب مـن أحـداث 
ووقـائـع فـإنَّ كـل مـا قـالـه وجـاء بـه مـؤسـسو هـذا الـديـن ال يسـتبعد وقـوعـه بـل تـحقق بـعضها بـالـفعل. ومـا كـان 
ألي مـــراقـــب لـــألحـــداث الـــتاريـــخية أن يـــتصور هـــذا الـــتطور الـــكبير والـــواســـع والـــعاملـــي لـــديـــن حـــضرة بـــهاء اهلل 
الــذي نــفته الــحكومــة الــعثمانــية إلــى مــديــنة عــكاء الــنائــية قــبل أكــثر مــن مــائــة وثــالثــني ســنة، هــذا الــتطور الــذي 
بــني عــلى الــكلمات والــبيانــات املــلهمة الــتي أتــى بــها حــضرتــه وهــو ســجني مـــنفي لــم يــكن بــاســتطاعــته آنــذاك 
أن يــغيث جــوع و ظــمأ حــتى عــائــلته. وال يــمكن ألي مــراقــب مــنصف أن يــنكر أو يســتبعد بــأنَّ هــذه املــشاريــع 

التي بدأت يمكن لها أن تحقق باقي األهداف واملرامي السامية التي جاء بها مؤسس هذا الدين. 

* * *
إنَّ الــسقوط واالنــحالل الــعاملــي فــي شــتى املــياديــن الــلذيــن أشــار إلــيهما حــضرة بــهاء اهلل يــقابــله مــن الــجانــب 
اآلخـر الـتقدم فـي املـشاريـع الـتي هـي تـحت الـتنفيذ. وعـلى ضـوء األحـداث الـتي تـعصف بـالـعالـم الـيوم يـبدو 
ــه مـــن غـــير اإلنـــصاف أن نـــقلل مـــن شـــأن التحـــذيـــرات واإلنـــذارات الـــتي أشـــار إلـــيها حـــضرتـــه بـــالنســـبة ملـــا  أنّـَ
سيحـدث خـالل األعـوام املـقبلة، فـقد قـال حـضرة بـهاء اهلل فـي هـذا الـصدد بـأنَّ املـعانـاة واألزمـات االجـتماعـية 
املـقبلة، والـتي قـد ال تـتصورهـا البشـريـة الـيوم سـتؤدي فـي الـنهايـة بـشعوب الـعالـم إلـى تـرك ونـبذ جـميع أنـواع 
الــتعصبات والــعداوات املــوروثــة مــن أجــل صــالــح الجــميع ومــن أجــل حــياة كــريــمة. وبــالنســبة لــتعزيــز "الســالم 
األصــغر" فــقد رســم حــضرة بــهاء اهلل صــورة عــن الــيوم الــذي فــيه تــقوم جــميع الــحكومــات فــي الــعالــم مــرغــمة، 
وكـنتيجة لـعوامـل خـارجـة عـن إرادتـها، بـالـتنازل عـن مـقدار كـبير مـن سـيادتـها الـقومـية مـن أجـل الـوصـول إلـى 
األمــن املشــترك. ومــن ثــمَّ إن أرادت أي دولــة أن تــعتدي عــلى دولــة أخــرى فــسيكون مــن حــق ومــهمة املــجتمع 
الدولي وقف املعتدي عند حده ونزع سالحه وإقصاء مـن كان مسئوالً عن ذلك. يقول حضرة عبد البهاء: 

"عــليهم (رؤســاء الــحكومــات) أن يــطرحــوا أمــر الســالم عــلى بــساط املــشورة الــعامــة، وأن يــسعوا بــكل وســيلة 
مـتاحـة لـهم إلـى تـأسـيس اتـحاد يجـمع دول الـعالـم، وعـليهم تـوقـيع مـعاهـدة مـلزمـة للجـميع ووضـع مـيثاق بـنوده 
محــددة، ســليمة، وحــصينة وعــليهم أن يــعلنوا ذلــك عــلى الــعالــم أجــمع وأن يحــرزوا مــوافــقة الــجنس البشــري 
بـأسـره عـليه… واملـبدأ األسـاسـي لهـذا االتـفاق الـرصـني يـجب أن يـكون محـدًدا بـحيث إذا أقـدمـت أي حـكومـة 
فـــيما بـــعد عـــلى انـــتهاك أي بـــند مـــن بـــنوده هـــبت فـــي وجـــهها كـــل حـــكومـــات األرض وفـــرضـــت عـــليها الـــخضوع 
التام ال بل إنَّ الجنس البشري كله يجب أن يعقد العزم بكل ما أوتي من قوة على دحر تلك الحكومة(1)". 

أشـــار حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــأنَّ الســـالم األصـــغر ســـينبثق فـــي نـــهايـــة هـــذا الـــقرن (العشـــريـــن) نـــتيجة لـــلجهود 
البشـريـة املشـتركـة. وإن تـحقق هـذا األمـر فـإنَّ املـؤرخـني فـي املسـتقبل سـيتتبعون عـملية تـأسـيس هـيئة األمـم 
املتحـــــدة بـــــاعـــــتبارهـــــا الـــــنواة لـــــتحقيق الـــــصلح األصـــــغر. إنَّ األمـــــم املتحـــــدة قـــــد أعـــــطت ملجـــــلس األمـــــن ســـــلطة 
املـحافـظة عـلى األمـن والسـلم الـدولـيني وهـو الـضعف الـذي كـانـت تـعانـي مـنه عـصبة األمـم. ومـع مـرور الـوقـت 
تـم اخـتبار هـذه السـلطات والـصالحـيات فـي مـناطـق الـصراع املـختلفة فـي الـعالـم وتـم الـتعبير عـنه فـي صـورة 
تـدخـل عـسكري ضـد أي شـكل مـن أشـكال الـعدوان الـصارخ. وعـلى الـرغـم مـن بـعض الـقرارات غـير املـرضـية، 
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وعــلى الــرغــم مــن نــقص بــعض أعــمال األمــم املتحــدة، فــإنَّ هــناك تــّحوالً تــاريــخيًا ورئــيسيًا أصــبح قــائــًما فــي 
عالقات الدول بعضها ببعض.

ومــع أنَّ ذلــك الــتّحول ال يــزال بــعيًدا عــن االتــفاقــية الــدولــية غــير املشــروطــة الــتي أشــار إلــيها حــضرة بــهاء اهلل 
والـــتي قـــال عـــنها: "بـــأنَّ الـــتغيير الـــجوهـــري فـــي مـــشاعـــر وضـــمير البشـــريـــة" هـــو الـــضامـــن الـــوحـــيد إلمـــكانـــية 
ــا املــطّلعون عــلى األحــداث الــتاريــخية الــتي أعــقبت الــرســائــل واإلنــذارات الــتي بــعثها حــضرة  تــحقيق ذلــك. أمّـَ
ـه يــالحــظ تــحقق مــا وصــفه حــضرتــه ألوضــاع  بــهاء اهلل ملــلوك وســالطــني الــعالــم فــي الــقرن الــتاســع عشــر فــإنّـَ
الـــعالـــم والـــتي ســـتجر البشـــريـــة خـــالل الـــسنوات األولـــى مـــن الـــقرن الـــقادم إلـــى مـــرحـــلة جـــديـــدة مـــن مـــراحـــل 
تـكامـله. يـقول حـضرة بـهاء اهلل: "تـاهلل قـد أتـى الـيوم املـوعـود يـوم يـغشيهم الـعذاب مـن فـوقـهم ومـن 

تحت أرجلهم وتقول ذوقوا ما كنتم تعملون(2)". كما قال أيًضا: 

"إنَّ الـتّمدن الـذي يـذكـره عـلماء عـصر الـصنايـع والـفضل لـو يـتجاوز حـد االعـتدال لـتراه نـقمة 
ــه يـــصير مـــبدأ الـــفساد فـــي تـــجاوزه كـــما كـــان مـــبدأ  عـــلى الـــناس كـــذلـــك يـــخبركـــم الـــخبير إنّـَ
اإلصـالح فـي اعـتدالـه تـفكروا يـا قـوم وال تـكونـوا مـن الـهائـمني، سـوف تـحترق املـدن مـن نـاره 

وينطق لسان العظمة امللك هلل العزيز الحميد".

ومـــا هـــو الفـــت لـــلنظر مـــا أكـــده حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأنَّ البشـــريـــة ســـتجتاز هـــذه املـــرحـــلة مـــن االخـــتبار الـــصعب 
لـحياتـها وتخـرج مـنها نـظيفة وطـاهـرة مـن املـفارقـات الـتاريـخية للسـلوك والـعادات بـل سـتلتحم وتـصبح شـعبًا 
وأمــة واحـدة ومـلتزمـة بـاملـهمة الـعسيرة فـي إيـجاد مـجتمع عـاملـي مـترابـط. يـقول حـضرة بـهاء اهلل: "إنَّ ربـكم 
الـــرحـــمن يـــحب أن يـــرى مـــن فـــي األكـــوان كـــنفس واحـــدة وهـــيكل واحـــد أن اغـــتنموا فـــضل اهلل 
ورحـمته فـي تـلك األيـام الـتي مـا رأت عـني اإلبـداع شـبهها طـوبـى ملـن نـبذ مـا عـنده ابـتغاء ملـا 
عـند اهلل نشهـد أنّـَه مـن الـفائـزيـن(2)". كــمـا قــال أيــًضا: "الــيوم هــو يــوم الــفضل األعــظم والــفيض األكــبر، 
وعــــلى الجــــميع أن يجــــدوا الــــراحــــة واالطــــمئنان بــــتمام االتــــحاد واالتــــفاق فــــي ظــــل ســــدرة الــــعنايــــة اإللهية… 

فلسوف يرفع بساط هذا العالم ليحّل محّله بساط آخر(3)".  

وأخــيرًا يــجب أن يــقال بــأنَّ الــدعــوة الــتي أتــى بــها حــضرة بــهاء اهلل تــخاطــب عــقل وفــؤاد األفــراد مــثلما الــحال 
فـي جـميع الـرسـاالت الـسماويـة الـتي ظهـرت عـبر الـتاريـخ. قـال حـضرة بـهاء اهلل فـي الـكتاب األقـدس: "هـذا 
ـها تــدعــو األفــراد إلــى إيــجاد عــالقــات أوثــق وأعــمق مــع الــخالــق ســبحانــه  ديـن اهلل مـن قـبل ومـن بـعد". إنّـَ
وتـعالـى، عـالقـات تـتناسـب مـع الـجنس البشـري الـذي دخـل مـرحـلة الـنضج. إنَّ جـميع الـقضايـا الـروحـية الـتي 
تـكافـح مـن أجـلها اإلنـسانـية مـثل هـدف الـحياة والـبحث عـن الـذات وتـنمية قـدرات األفـراد قـد ذكـرت فـي هـذه 

الفقرة التي جاءت على لسان حضرة بهاء اهلل: 

"ولـكن يـا أخـي إنَّ الـشخص املـجاهـد الـذي أراد أن يخـطو بـقدم الـطلب والسـلوك فـي سـبيل مـعرفـة سـلطان 
الـــقدم يـــجب عـــليه فـــي بـــدايـــة األمـــر أن يـــجعل الـــقلب الـــذي هـــو محـــل ظـــهور تجـــلي األســـرار الـــغيبية اإللهية، 
مطهـــرًا ومـــنزهًــــا عـــن كـــل غـــبرة مـــظلمة مـــن غـــبار الـــعلوم اإلكـــتسابـــية وإشـــارات املـــظاهـــر الـــشيطانـــية ويـــجعل 
الــصدر الــذي هــو ســريــر ورود وجــلوس مــحبة املــحبوب األزلــي لــطيفًا ونــظيفًا وكــذلــك يــقدس الــقلب عــن كــل مــا 
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يــتعلق بــاملــاء والــطني يــعني أن يــجعله مــقدسًــــــا عــن جــميع الــنقوش الشــبحية والــصور الــظلية… وإذا مــا أوقــد 
فــي الــقلب ســراج الــطلب واملــجاهــدة والــذوق والــشوق والــعشق والــولــه والجــذب والــحب وهــّب نــسيم املــحبة مــن 
شــطر األحــديــة تــزول ظــلمة ظــالل الــشك والــريــب وتــحيط أنــوار الــعلم والــيقني بــكل أركــان الــوجــود. فــفي ذلــك 
الـــحني يـــطلع الـــبشير املـــعنوي كـــالـــصبح الـــصادق مـــن املـــديـــنة اإللهية بـــالـــبشارة الـــروحـــانـــية ويســـتيقظ الـــقلب 

والنفس والروح من نوم الغفلة… وأما تلك املدينة فهي الكتب اإللهية في كل عهد(1)". 

الخاتمة
تحديات النجاح

فـي مـقدمـة الـكتاب ذكـرنـا وجـهة نـظر املسـتشرق الـبريـطانـي الـبروفـيسور إدوارد بـراون الـذي يـعتبر مـن أوائـل 
املسـتشرقـني الـغربـيني الـذيـن أخـذوا عـلى عـواتـقهم دراسـة الـديـن الـبهائـي فـي بـالد فـارس فـي الـقرن الـتاسـع 
عشـر، أعـرب بـراون عـن إيـقانـه الـشخصي بـأنَّ هـذا الـديـن الـرضـيع ربـما يـكون بـدايـة ديـن عـاملـي جـديـد. وقـد 
بـدا لـه بـأنَّ ذلـك قـد يـعتبر فـرصـة ثـمينة لـلعلماء والـباحـثني لـدراسـة كـيفية تـأسـيس وتـكويـن ديـن جـديـد. وكـنتيجة 
ألبــحاثــه االبــتدائــية كــرّس إدوارد بــراون الــكثير مــن وقــته خــالل الــثالثــة عــقود الــتالــية لــدراســة تــاريــخ وتــأســيس 
الـديـن الـبهائـي، كـما كـتب بـعض املـقاالت االنـتقاديـة ونشــر بـعض اآلثـار الـبابـية والـبهائـية املـترجـمة إلـى الـلغة 

اإلنجليزية. 

هــذه الــجهود لــم تــقّدرهــا عــاملــيًا تــلك الــنفوس الــتي عــاصــرت بــراون آنــذاك. وعــلى الــرغــم مــن أنَّ أعــمالــه جــذبــت 
انـتباه بـعض زمـالئـه، إالَّ أنَّ اآلخـريـن قـالـوا عـنه أنَّ اهـتمامـه كـان أكـثر مـما يسـتحقه األمـر الـذي رأوا أنّـَه لـم 
يـــكن ســـوى حـــركـــة إصـــالح داخـــل الـــديـــن اإلســـالمـــي. نـــدد أحـــد الـــكتاب بـــالـــدراســـات الـــبهائـــية الـــتي قـــام بـــها 

إدوارد براون وذكر ذلك في إحدى الجرائد العلمية املعروفة باسم The Oxford Magazine  (مجلة 
أكسفورد) ووصفها بأنَّها "انتهاك صارخ للمنظور التاريخي(1)".

إنَّ تـــاريـــخ فـــترة املـــائـــة عـــام الـــتي أعـــقبت دراســـات إدوارد بـــراون حـــول الـــديـــن الـــبهائـــي أثـــبتت صـــحة حـــكمه 
األّولــي. فــقد بــدأ نــظام ديــني مســتقل يــأخــذ لــه شــكالً محــدًدا ويــتواجــد فــي كــل بــقعة مــن بــقاع الــعالــم بخــطى 
ثـابـتة ولـو أنّـَها بـطيئـة. إنّـَه نـظام مـميز نـشأ فـي بـيئة إسـالمـية املـنظومـة مـميزة. ولـيس غـريـبًا أن نجـد املـفكريـن 
املــعاصــريــن املهــتمني بــمقارنــة األديــان مــثل املــؤرخ أرنــولــد تــويــنبي Arnold Toynbe يــعتبر الــديــن الــبهائــي 
أحـــد أديـــان الـــعالـــم املســـتقلة مـــثل املـــسيحية واإلســـالم. كـــما عـــبّر عـــنه بـــنفس االتـــجاه، ولـــكن بـــأســـلوب آخـــر، 
مــسئولــون فــي الــدول اإلســالمــية. فــي بــدايــة عــام 1925م أصــدرت املــحكمة الشــرعــية الــسنية فــي بــبا بــمصر 
الـــحكم الـــتالـــي: "إنَّ الـــبهائـــية ديـــن جـــديـــد قـــائـــم بـــذاتـــه… فـــال يـــقال لـــلبهائـــي مســـلم وال الـــعكس كـــما ال يـــقال 

للبوذي أو البرهمي أو املسيحي مسلم وال العكس(2)".

يــؤمــن الــبهائــيون بــأنَّ ديــنهم الجــديــد املســتقل هــذا لــه الــقدرة والــقابــلية عــلى أن يــوحّـــــد شــعوب وقــبائــل الــعالــم 
ــهم واثـــقون مـــن ذلـــك وعـــلى األخـــص عـــندمـــا  وســـيعمل فـــي املســـتقبل الـــبعيد عـــلى إيـــجاد حـــضارة عـــاملـــية. إنّـَ
ـــا االمـــتحان فـــي  يـــتجاوب أعـــضاء الـــجامـــعة لـــالمـــتحانـــات واالخـــتبارات الـــناتـــجة عـــن نـــجاحـــهم وتـــوفـــيقهم. أمّـَ

املفهوم البهائي فهو بحاجة إلى اهتمام خاص. 
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قال حضرة بهاء اهلل بأنَّ االمتحانات هي ضرورية لنمو اإلنسان. وإن لم نتعرض لالمتحان واالختبار كما 
يـقول حـضرة عـبد الـبهاء فـإنَّ الـقوى والـطاقـات الـكامـنة فـينا والـتي هـي مـن املـواهـب الـطبيعية املـتأصـلة فـي 
الــجنس البشــري لــن تــنمو أو تــتطور. قــال حــضرتــه: "لــوال االمــتحان ملــا امــتاز الــذهــب اإلبــريــز مــن املــغشوش 

ولوال االمتحان ملا تميز الشجاع من الجبان ولوال االمتحان ملا امتاز أهل الوفاء من أهل الجفاء".

هـذا املـفهوم يـطبق أيـًضا عـلى تـطويـر الـجامـعة الـبهائـية ذاتـها حـيث قـال حـضرة شـوقـي أفـندي: "والـواقـع أنَّ 
تـاريـخ الـسنوات املـائـة األولـى يتحـلل إلـى سـلسلة مـن األزمـات الـداخـلية والـخارجـية الـتي تـختلف فـي شـدتـها 
ومــدتــها وتــتفق فــي آثــارهــا املــدمــرة املــباشــرة إالَّ أنَّ كــل أزمــة مــنها كــانــت تــطلق بــصورة غــيبية مــقدارًا مــالئــًما 
مــن الــقوة اإللهية الــتي تــدفــعه مــن جــديــد إلــى الــتقدم  والــتفتح. وكــان هــذا الــتفتح الجــديــد يــولــد بــدوره كــارثــة 
أعـظم يـتلوهـا انـطالق مـقدار أكـبر مـن الـعنايـة اإللهية تـمكن أتـباعـه مـن أن يـتقدمـوا إلـى شـوط أبـعد ويـحققوا 

له انتصارات أشد وقًعا وإلزاًما(2)". 

ولهـــذا يـــكون مـــن املـــفيد تـــدارك األنـــواع الجـــديـــدة مـــن االمـــتحانـــات الـــتي أخـــذت تـــواجـــه الـــديـــن الـــبهائـــي الـــيوم 
باعتباره دينًا متمكنًا وسريع النمو. إنَّ التحديات الرئيسية التي تواجه الجامعة البهائية عبارة عن:

املحافظة على جامعة متحدة.
الوصول إلى مشاركة عاملية.
مواجهة املعارضة املتزايدة .

تأسيس نمط من الحياة البهائية يكون نموذًجا يحتذى به للحضارة العاملية املنبثقة. 

مــن الــعنايــات اإللهية الــتي اخــتّصت بــها الــجامــعة الــبهائــية هــي وحــّدتــها واتــحادهــا. كــما أنَّ املــساعــدة عــلى 
تـــألـــيف وتـــوحـــيد الـــجنس البشـــري تـــعتبر مـــن األهـــداف الـــرئـــيسية لـــلجامـــعة الـــبهائـــية.  وفـــي عـــصر ازداد فـــيه 
الــشك والــريــبة، فــإنَّ أعــظم مــا يــّميز الــديــن الــبهائــي هــو أنَّ بــعد مــضي قــرن واحــد مــن ظــهوره اســتطاع أن 
يــعبر هــذه املــرحــلة بــأمــان دون أن يــعتريــه الــتمزّق واالنــقسام وحــافــظ عــلى وحــدة أتــباعــه وهــو مــا يــميّزه عــن 
بــاقــي أديــان الــعالــم األخــرى، إذ ال يــوجــد ديــن رئــيسي يــتصف بــنفس الــصفات والــخصائــص واملــيزات الــتي 
جـــاءت فـــي الـــبهائـــية(1). ومـــن املـــالحـــظ أن جـــميع األديـــان الـــسماويـــة بـــل وحـــتى الـــوضـــعية اعـــتراهـــا الـــتشعب 

واالنقسام منذ مراحلها األولى وهذا التمزق امتد ليشمل املذاهب والطوائف التي انشعبت عنها أيًضا. 

ـا بـالنسـبة ألديـان الـعالـم األولـية فـإنَّ املـشكلة أقـل خـطورة. حـيث طـغت الـقضايـا واملـسائـل األخـرى األكـثر  أمّـَ
ــا بـــالنســـبة لـــلديـــن الـــبهائـــي فـــإنَّ الـــوحـــدة واالتـــحاد هـــي الـــسمة  أهـــمية عـــلى اهـــتمامـــات وطـــاقـــات املـــؤمـــنني. أمّـَ
املـــميزة لـــلدعـــوة الـــتي هـــي ســـماويـــة فـــي األصـــل. ولـــقد نـــّدد حـــضرة بـــهاء اهلل بشـــدة بـــكل مـــحاولـــة تهـــدف إلـــى 
إيــجاد الــفرقــة أو التحــزب فــي الــجامــعة، عــلًما بــأنّـَـه ال تــوجــد هــناك مــذاهــب أو فــرق فــي الــديــن الــبهائــي ســواء 
ـــا اخـــتالف وجـــهات الـــنظر فـــهو مـــن األمـــور  فـــي شـــكل حـــركـــة تحـــريـــريـــة أو أرثـــودكـــس أو مـــذهـــب تجـــديـــدي. أمّـَ
الـطبيعية الـشخصية شـريـطة أن ال يـؤدي إلـى االنـقسام والتحّــــزب. وبـناء عـليه فـإنَّ الـبهائـيني فـي جـميع بـقاع 

العالم يعتبرون أعضاء في جامعة عضوية متحدة واحدة. 
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ومـا يـحصل اآلن هـو أنَّ دائـرة الـديـن أخـذت فـي االتـساع بـشكل سـريـع فـي شـتى أرجـاء الـعالـم لـتضم فـي 
عــضويــتها أفــراًدا مــن مــختلف الــطبقات والــثقافــات. هــل يــمكن لهــذه الــجامــعة أن تــحافــظ عــلى نــفس الــدرجــة 
مــن الــوحــدة عــندمــا تــكون بــعض الــجامــعات اإلقــليمية فــيها مــتقدمــة عــلى األخــرى فــي مــجال تــطبيق بــعض 
الـتعالـيم الـبهائـية فـي الـبيئة االجـتماعـية بـينما تـظل هـذه الـجامـعة لـعدة عـقود مـن الـزمـن متخـلفة عـن اآلخـريـن 
فـــــيما يـــــخص بـــــاملـــــصادر املـــــتاحـــــة لـــــها وقـــــدراتـــــها اإلداريـــــة؟ نـــــحن نـــــعيش الـــــيوم فـــــي عـــــصر تـــــعّمه الـــــضغوط 
الـــسياســـية، هـــل تســـتطيع الـــجامـــعات الـــبهائـــية فـــي الـــدول الـــتي مـــزقـــتها املـــخاصـــمات الـــعرقـــية والـــثقافـــية أن 
تســتمر فــي الــنمو عــن طــريــق احــتضانــها لــلعديــد مــن شــعوب هــذه الــدول ذوي الخــلفيات املــتنوعــة؟ إنَّ ســلطة 
بـيت الـعدل األعـظم هـامـة جـًدا لـوحـدة الـجامـعة الـبهائـية. هـل يسـتطيع هـذا الـديـن أن يـحافـظ عـلى الـضوابـط 
واملــبادئ الــبهائــية فــي جــامــعة هــي خــليطة مــن كــافــة الــطبقات واألجــناس وســريــعة الــنمو فــي عــصر انحــدرت 
فــيه الــقيم االجــتماعــية بــشكل واســع؟ ولهــذا الســبب هــل تســتطيع الــجامــعة الــبهائــية أن تــحافــظ عــلى وحــدة 
الـعقيدة مـع األخـذ بـعني االعـتبار تـفاسـير وتـبيينات الـرمـوز املـقدسـة األسـاسـية فـي الـظهور الـبهائـي بـما فـيهم 

ولي أمر اهلل حضرة شوقي أفندي(1)؟

فـمن جـهة تـعتبر الـجامـعة الـبهائـية الـيوم فـي وضـع أفـضل بـكثير مـن املـاضـي فـي مـواجـهة هـذه التحّــــديـات وال 
يــمكن ألي شــخص لــديــه الــفهم والــوعــي املــعقول لــلتعالــيم والــتاريــخ الــبهائــي أن يــشكك فــي مــقام بــيت الــعدل 
األعــظم اإللهي بــاعــتباره الســلطة التشــريــعية الــوحــيدة لــلجامــعة الــبهائــية. إنَّ الــوثــائــق واملســتندات الــخاصــة 
بهــذا املــوضــوع كــامــلة وتــم نشــرهــا بــشكل واســع ويــشارك كــل أفــراد الــجامــعة كــل حســب مــوقــعه فــي انــتخاب 
هـذه املـؤسـسة حسـب الشـروط والـضوابـط الـتي وضـعها حـضرة بـهاء اهلل. ويـقوم بـيت الـعدل األعـظم بـتوجـيه 
وهــدايــة وتــطويــر الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية مــن خــالل خــطط تــبليغية عــاملــية مــتعاقــبة والــتي تــقوم فــيها جــميع 

الهيئات واملنظمات بتنفيذ األدوار املحددة لها من قبل بيت العدل األعظم. 

إنَّ أي مـحاولـة لـالعـتداء أو األذى قـد يـتعرض لـه الـديـن فـي هـذه املـرحـلة مـن تـاريـخه قـد يـكون سـببه الـتوسـع 
الســــريــــع لــــلجامــــعة الــــبهائــــية واألوضــــاع غــــير املســــتقرة فــــي الــــعالــــم. خــــالل الــــسنوات الــــحالــــية انــــضمت إلــــى 
الــجامــعة الــبهائــية عــدة ألــوف مــن املــؤمــنني الجــدد وأنَّ هــذا الــعدد فــي تــزايــد مــطّرد. وهــو أمــر مــحقق وعــلى 
األخـــص فـــي دول الـــعالـــم الـــثالـــث. إنَّ الجـــزء األكـــبر مـــن الـــجامـــعة الـــبهائـــية الـــعاملـــية مـــكّون مـــن أعـــضاء جـــدد 
احــتضنوا األمــر املــبارك نــتيجة إليــمانــهم بــحضرة بــهاء اهلل بــاعــتباره املــبعوث الــسماوي لهــذا الــعصر وأيــًضا 

نتيجة النجذابهم لروح املحبة والوحدة العملية السائدة في املجتمع البهائي. 

إنَّ الـــكثير مـــن هـــؤالء املـــؤمـــنني الجـــدد هـــم أمـــيّون أي ال يـــعرفـــون الـــقراءة والـــكتابـــة وبـــالـــتالـــي فـــإنَّ اســـتحكام 
وتــــمكني الــــجامــــعة الــــنامــــية يــــعتمد بــــدرجــــة كــــبيرة عــــلى ســــلسلة مــــن االتــــصاالت ورحــــالت الــــبهائــــيني إلــــى تــــلك 
املـناطـق الـتـي تـزداد تـعقيًدا نـتيجة ألحـداث الـعـالـم املـتالحـقة. تـنبأ حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة شـوقـي أفـندي 
بـأنّـَه سـيأتـي الـوقـت الـذي سـتنقطع فـيه االتـصاالت مـع املـركـز الـعاملـي نـتيجة لـالضـطرابـات االجـتماعـية بـشكل 
عــام وتــدهــور األوضــاع (مــثلما حــدث أثــناء الحــرب الــعاملــية األولــىوالــثانــية) وقــد يحــدث ذلــك بــني الــحني واآلخــر 
وقـــد تـــطول ملـــدة مـــن الـــزمـــن. هـــل يـــمكن لـــلنظام اإلداري الـــبهائـــي الـــرضـــيع أن يـــحافـــظ عـــلى وحـــدة الـــعقيدة 

والعمل -كما هو اآلن- خالل تلك الفترة؟ 
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يــؤمــن الــبهائــيون بــأنَّ الــجواب هــو "نــعم" ألنَّ عهــد ومــيثاق حــضرة بــهاء اهلل ضــامــن وحــدة جــامــعته كــما كــان 
الـحال خـالل الـسنني املـاضـية املـتعاقـبة. بـالـطبع لـلمؤسـسات الـبهائـية السـلطة الـالزمـة لـسحب الـعضويـة مـن 
أي شــــخص أو مجــــموعــــة أشــــخاص يــــحاولــــون إيــــجاد الــــتفرقــــة واالنــــقسام فــــي الــــجالــــية بــــعد أن يــــتم تــــوجــــيه 
النصائح واإلنذارات لهم. وعلى أي حال هناك أمر واحد واضح وهو أنَّ الجامعة البهائية أخذت تتجه نحو 

مرحلة من التطور يمكن أن تتعرض وحدتها لضغوط حادة. 

التحــدي اآلخــر الــذي يــواجــه الــجامــعة الــيوم هــو تــأمــني مــشاركــة جــموع أفــرادهــا فــي فــعالــيات تخــدم مــصلحة 
الـديـن. وألول وهـلة يـبدو أنّـَه مـن الـصعب أن يـشغل هـذا املـوضـوع جـميع أعـضاء الـجامـعة فـرًدا فـرًدا ذلـك ألنَّ 
الـجامـعة الـبهائـية تـتكون مـن أفـراد عـاديـني دون رجـال ديـن، ومـا يـميزهـا انـشغال كـافـة أعـضاء الـجامـعة مـن 

الشريف إلى الوضيع في إدارة شئونها وتحقيق مصالحها. 

هــذه املــيزة ال تــعتبر عــلى أي حــال ســمة إضــافــية لــحياة الــجامــعة الــبهائــية بــل ضــروريــة لــنموهــا وحــياتــها. إنَّ 
"املـــنطق الـــوجـــودي" Raison Detre لـــلديـــن الـــبهائـــي هـــو بـــناء نـــوع جـــديـــد لـــلمجتمع الـــقادر عـــلى أن يـــصبح 
نــموذجًـــــا لــحضارة عــاملــية، وهــو أمــر مــحقق الــنجاح عــلى األقــل فــي نــظر مــؤســس الــديــن وأتــباعــه فــقط عــندمــا 
تســلك الــجامــعة الــطريــق الــقويــم نــحو تــحقيق هــذه املــّهمة. هــذا الــتقـدم يــعتمد عــلى تــسخير املــوارد البشــريــة 
واملـصادر املـاديـة املـتعددة مـن أجـل هـذا الـغرض. وبـالنسـبة لـجامـعة صـغيرة نسـبيًا فـإنَّ الـحصول عـلى هـذه 
املـوارد واملـصادر يـعتمد عـلى رغـبة جـميع أو غـالـبية أعـضاء الـجامـعة فـي املـشاركـة الـفعالـة لـبرامـجها. ال شـك 
بـأنَّ بـيت الـعدل األعـظم أخـذ هـذه الـنقطة بـعني االعـتبار عـندمـا أشـار إلـى "املـشاركـة الـعاملـية" كـأحـد الهـدفـني 
مــن أولــى خــططه الــعاملــية الــتي طــرحــت فــي أبــريــل مــن عــام 1964م أي بــعد ســنة واحــدة مــن تــأســيسه(1). 

توضيًحا لهذا املوضوع جاء في إحدى رسائل بيت العدل األعظم ما يلي: 

"… إنَّ مــشاركــة كــل فــرد أمــر فــي غــايــة األهــمية وهــي مــصدر لــلقوة واألهــمية غــير املــعلومــة لــنا اآلن… وإن 
قـام كـل فـرد مـؤمـن بـتنفيذ هـذه املـهام املـقدسـة فـإنّـَنا سـنندهـش مـن الـقوة املـضاعـفة الـتي سـتظهر لـلجسم كـله 
والـتي بـدورهـا سـتؤدي إلـى نـمو أكـبر وإلـى شـمول عـنايـات أعـظم لـكافـة أركـان الـجامـعة. إنَّ السـر الـحقيقـي 
الــكامــن فــي املــشاركــة الــعاملــية يــكمن فــي رغــبـة حــضرة عــبد الــبهاء املــتكررة بــأنَّ عــلى األحــباء أن يــكنوا كــل 
مـــحبة وعـــشق لـــبعضهم الـــبعض وأن يـــتعاونـــوا مـــع بـــعض ويـــكونـــوا كـــنفس واحـــدة فـــي جـــسم واحـــد وبـــالـــتالـــي 

يصبح الجسم حقيقيًا وعضويًا وصحيًا ومنتعًشا ومنيرًا بالروح(2)". 

كـان لهـذا الـنداء تـطبيقات واضـحة فـي حـياة الـجامـعة الـبهائـية فـي الـعالـم الـغربـي. فـي جـامـعات أكـثر حـداثـة 
فـي أفـريـقيا وأمـريـكا الـجنوبـية وآسـيا واملـحيط الـهادي الـتي دخـلها األمـر اإللهي بـواسـطة ثـلة مـن املـهاجـريـن 
واملـبلغني مـن إيـران وأمـريـكا الـشمالـية فـإنَّ الـدعـوة ملـشاركـة عـاملـية كـانـت لـها أبـعاد أخـرى. فـفي هـذه املـناطـق 
يـــكون التحـــدي الـــذي يـــواجـــه غـــالـــبية أعـــضاء الـــجامـــعة الـــبهائـــية وهـــم مـــن ســـكان تـــلك املـــناطـــق األصـــليني هـــو 
تحملهم عبء املسئولية الكاملة في إدارة شئون األمر املبارك وتنمية ذلك بما يتفق والبيئة الثقافية لدولهم. 

إنَّ الـــجامـــعة الـــبهائـــية بـــصورة عـــامـــة قـــد تـــقدمـــت بـــشكل مـــلحوظ فـــي هـــذا االتـــجاه. فـــالـــصور الـــفوتـــوغـــرافـــية 
ألعـــضاء املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة لـــبعض هـــذه املـــناطـــق والـــدول (فـــي الـــواقـــع حـــتى مـــن بـــعض الـــشعوب 
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األوروبــية الــصغيرة) تــبنّي نســبة عــالــية مــن املــهاجــريــن ولــكن هــذا األمــر تــغير اآلن تــمامًــا. فــغالــبية الــجامــعات 
املـركـزيـة فـي الـعالـم يـديـر شـئونـها سـكانـها األصـليون ومـا تـبقى مـن أعـضائـها هـم مجـموعـة قـليلة. وعـلى أي 
حـــال، إنَّ إدارة شـــئون وشـــجون الـــجامـــعة الـــبهائـــية هـــي الخـــطوة األولـــى. إنَّ التحـــدي الـــذي يـــواجـــه الـــسكان 
األصـليني لهـذه الـجامـعات الـبهائـية الـكبيرة اآلن هـو تحـمل املـسئولـية الـكامـلة فـي تـحقيق وإنـجاز الـعديـد مـن 
األنشــطة املــذكــورة فــي الخــطط الــعاملــية املــطروحــة مــن قــبل بــيت الــعدل األعــظم كــتأســيس املــدارس واملــراكــز 
وتــــنظيم مــــشاريــــع الــــتنمية االقــــتصاديــــة وأيــــًضا إيــــجاد روابــــط وثــــيقة مــــع الســــلطات الــــحكومــــية عــــلى جــــميع 

املستويات. 

ولـيس هـناك مـن تحـدٍّ يـواجـه املـشاركـني أعـظم مـن مـوضـوع نشـر رسـالـة حـضرة    بـهاء اهلل. وعـلى الـرغـم مـن 
ــه جـــيد مـــقارنـــة بـــباقـــي األديـــان، ولـــكن إلـــى أن تـــقبل الجـــموع  أنَّ مـــعدل نـــمو الـــعضويـــة فـــي الـــجامـــعة يـــبدو أنّـَ
الــغفيرة مــن ســكان الــعالــم دعــوة حــضرة بــهاء اهلل فــهناك حــاجــة إلــى بــعض الــوقــت. والســبب فــي ذلــك واضــح 
وهـــو أنَّ هـــناك قـــلة مـــن الـــبهائـــيني يـــصرفـــون وقـــتهم فـــي تـــبليغ ديـــنهم وقـــد يـــكون مـــرجـــع ذلـــك هـــو عـــدم جـــواز 
الــضغط عــلى الــنفوس لــقبول األمــر اإللهي وهــو مــبدأ قــد تــحاول بــعض الــنفوس تــعّديــه وتــجاوزه. الــواقــع أنَّ 
الـعديـد مـن الـبهائـيني قـد وفـقوا ونـجحوا فـي أمـر الـتبليغ دون أن يـتجاوزوا هـذا املـبدأ. وعـلى أي حـال، يـبدو 

واضًحا أنَّ عالج هذه القضية يتم بمشاركة أوسع من قبل الجميع في أمر التبليغ. 

بـاخـتصار، إنَّ الـوضـع الـحالـي يـفتح املـجال أمـام مـشاركـة مـتزايـدة ونشـطة مـن قـبل ألـوف الـبهائـيني الـذيـن مـا 
زالـــــــوا غـــــــير نـــــــشيطني فـــــــي الـــــــجامـــــــعة. هـــــــل ســـــــيتحقق هـــــــذا األمـــــــر؟ أم أنَّ الـــــــضغوط والـــــــعوامـــــــل الـــــــسياســـــــية 
واالقــتصاديــة ســتحول دون اســتخدام املــؤمــنني لــطاقــاتــهم وإمــكانــاتــهم فــي تــنفيذ الــبرامــج والخــطط الــبهائــية 
كــــما حــــدث ألعــــضاء عــــدد مــــن املــــنظمات الــــديــــنية األخــــرى؟ وهــــل يســــتطيع الــــسكان األصــــليون لــــلجامــــعات 
املــركــزيــة كــبيرة الحجــم أن يــتّكيفوا مــع نــموذج الــحياة الــبهائــية الــذي جــاء مــع جــموع املــهاجــريــن بــحيث يــّلبي 
احـتياجـات مـنطقتهم، وفـي نـفس الـوقـت يـظلون مخـلصني لـلتعالـيم واملـبادئ الـبهائـية؟ وهـل يسـتطيع هـؤالء أن 
يـقدمـوا املـوارد البشـريـة الـتي تـحتاجـها الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية احـتياجًــــا شـديـًدا مـن أجـل تـنفيذ بـرامـجها 

الطموحة؟ 

هــذه التحــديــات الــتي نــوقشــت ســابــًقا هــي نــوع مــن الــحوافــز اإليــجابــية الــتي بــواســطتها تــزدهــر وتــنجح هــذه 
الــجامــعة ذات الــوضــع الــصحي الــطبيعي. أمــا التحــّديــات األخــرى فــهي أقــل أهــمية. هــناك نــفوس تــعارض 
بشــــدة تــــوســــع الــــديــــن الــــبهائــــي وفــــي بــــعض الــــحاالت عــــازمــــة عــــلى ســــحقه ومــــحوه. بــــصورة عــــامــــة ال يــــرغــــب 
الـبهائـيون فـي بـحث هـذا املـوضـوع ولـكنه مـوضـوع أشـير إلـيه بـقوة فـي آثـارهـم املـقدسـة. ومـثال عـلى ذلـك يـقول 

حضرة شوقي أفندي: 

"إنَّ االضـطراب الـعاملـي الـراهـن قـد أطـلق مـن عـقالـه قـوى أخـّلت إخـالالً خـطيرًا بـاملـوازيـن االجـتماعـية والـديـنية 
الــسياســية واالقــتصاديــة فــي نــظام املــجتمع اإلنــسانــي. ولــم يــكن مــن املــمكن االعــتقاد بــأنَّ هــذا االضــطراب 
فــي بــدايــاتــه لــن تــكون لــه نــتائــج ســلبية بــالنســبة ملــؤســسات ديــن يــافــع طــرّي الــعود، هــذا الــديــن الــذي يــمكن 
لـتعالـيمه ومـبادئـه أن يـكون لـها آثـار حـيويـة ومـباشـرة عـلى كـل هـذه املـجاالت اإلنـسانـية فـي الـحياة والسـلوك. 
فـليس الـعجب إذًا أن يجـد الـبهائـيون أنـفسهم وسـط دوامـة مـن الـعواطـف املـتضاربـة والـتيارات املـتناحـرة وقـد 
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كــــبلت حــــريــــاتــــهم، وسفهــــت مــــعتقداتــــهم، وهــــوجــــمت مــــؤســــساتــــهم، وشــــوهــــت مــــقاصــــدهــــم، وهــــددت ســــلطتهم، 
ورفضت دعوتهم(1)".

إنَّ هـذا الـهجوم بـأي شـكل كـان، قـد اسـتمر طـيلة فـترة مـن عـمر هـذا الـديـن الـيافـع والـذي امـتد عـبر أكـثر مـن 
مـائـة وخـمسني سـنة. وفـي الـسنني األخـيرة أخـذ هـذا الـهجوم يـزداد ويـنمو بـشكل جـاد مـما يسـتدعـي الـحاجـة 
إلـــى تـــجاوب مـــوحّــــــد وفـــعال مـــن جـــانـــب الـــجامـــعة الـــبهائـــية الـــعاملـــية. وفـــي بـــعض الـــدول اإلســـالمـــية أصـــبحت 
املــعارضــة فــي شــكل حــمالت مــكشوفــة مــن االضــطهاد والــتنكيل، وفــي إيــران وهــي مهــد ظــهور هــذا الــديــن، 

كانت النتيجة معاناة إنسانية بشكل واسع. 
إنَّ الـذنـب الـرئـيسي لـلبهائـية مـن وجـهة نـظر عـلماء الـشيعة املسـلمني هـو وجـود هـذا الـديـن. حـيث يـعتقد عـلماء 
اإلسـالم األصـولـيون بـأنَّ محـمًدا عـليه السـالم هـو آخـر املـرسـلني مـن جـانـب الـحق تـبارك وتـعالـى وأنَّ اإلسـالم 
هـو آخـر األديـان الـسماويـة لـلجنس البشـري. عـلى ضـوء ذلـك وبـشكل أدّق فـإنّـَه يسـتحيل ألي ديـن جـديـد أن 
ـه  يظهــر إلــى حّـــــيز الــوجــود. ولــكن هــؤالء اضــطروا أن يــتعامــلوا مــع الــحقيقة بــأنَّ الــديــن الــبهائــي لــه وجــود وأنّـَ
ــه  يـــتّسع ويـــنمو بســـرعـــة ولهـــذا اتّـــهم املســـلمون األصـــولـــيون وعـــلى األخـــص شـــيعـة إيـــران الـــديـــن الـــبهائــــي بـــأنّـَ
"بــدعــة" و"حـــركــة ســياســية" أو "مــؤامــرة ضــد اإلســالم" وأنَّ الــقضـاء عــلى هــذا الــديــن هــو نــوع مــن الخــدمــة 

للحق تبارك وتعالى. 

أثـــناء حـــكم الـــشاه فـــي إيـــران وتـــجاوبًـــا مـــع ضـــغوط رجـــال الـــديـــن لـــم يـــحصل الـــديـــن الـــبهائـــي عـــلى االعـــتراف 
املــــدنــــي لــــه مــــن قــــبل الســــلطات كــــما هــــو حــــال األقــــليات الــــديــــنية الــــثالث األخــــرى وهــــي الــــيهوديــــة واملــــسيحية 
والــزردشــتية. ونــظرًا ألنَّ الــحقوق املــدنــية فــي إيــران تــعتمد عــلى االعــتراف الــرســمي املــمنوح لــلديــن فــإنَّ ذلــك 
يـعني أنَّ أكـثر مـن ثـالثـمائـة ألـف بـهائـي - وهـذا الـعدد يـزيـد عـن كـافـة األقـليات الـديـنية األخـرى- ال يـتمتعون 

بحماية القوانني املدنية. 

نــتيجة لــذلــك أصــبح الــبهائــيون فــي مــعرض أليــة مــضايــقات أو اضــطهادات مــن قــبل الــغالــبية املســلمة، حــيث 
تــــعرضــــت املــــقابــــر الــــبهائــــية لــــالنــــتهاك مــــن قــــبل الــــرعــــاع مــــن أفــــراد الــــشعب، وأهــــني الــــطالب الــــبهائــــيون فــــي 
مــدارســهم وســّموا "بــالــبابــي الــقذر"، وحــرم الــبهائــيون مــن الــوظــائــف فــي عــدة فــروع مــن الخــدمــة املــدنــية كــما 
ضـرب الـعديـد مـنهم واغـتصبوا بـل وقـتلوا فـي عـدة مـواقـع عـندمـا ثـار املـتعصبون ضـدهـم بتحـريـض مـن رجـال 
الـديـن الـشيعة. ومـن أجـل تـحويـل األنـظار عـن الـقضايـا الـسياسـية واالقـتصاديـة كـان نـظام الـشاه فـي بـعض 
األحــــيان يــــقوم بــــإشــــعال نــــار الــــفتنة ضــــد الــــبهائــــيني ويــــقّدمــــهم كــــبش فــــداء. وفــــي عــــام 1955م كــــان هــــناك 

اضطهاد منظّم ضد البهائيني مما استدعى تدخل هيئة األمم املتحدة آنذاك(1).

وبــعد انــدالع الــثورة اإلســالمــية فــي إيــران فــي عــام 1979م أصــبح الــوضــع أكــثر ســوًءا حــيث تــمت مــصادرة 
األمـالك الـبهائـية تـحت إشـراف رجـال الـديـن الـشيعة الـذيـن أصـبحوا فـي السـلطة وانـتهكت حـرمـة املـقدسـات 
الـبهائـية ودمّــر جـزء كـبير مـنها كـما أزيـلت املـقابـر الـبهائـية بـالجـرافـات وعـزل الـبهائـيون مـن وظـائـفهم وألـغيت 
مـعاشـاتـهم الـتقاعـديـة وصـودرت أمـوالـهم وطـرد الـطلبة مـن املـدارس فـي شـتى أنـحاء إيـران. أمّـَا دسـتور الـدولـة 
اإلسـالمـي الجـديـد الـذي وضـع فـي خـريـف عـام 1979م فـقد حـرم الـبهائـيني مـن أي نـوع مـن الـحقوق املـدنـية 

بل وتعدى الحرمان ما كان مذكورًا في الدستور امللكي السابق. 
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وفـــي صـــيف عـــام 1980م بـــدأت لـــجان الـــثورة بـــالـــقبض عـــلى أعـــضاء املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املحـــلية واملـــركـــزيـــة 
بـاإلضـافـة إلـى بـعض الـنفوس الـبارزة وأصـدرت أحـكامًــا وصـلت إلـى حـد اإلعـدام. وعـلى الـرغـم مـن أنَّ مـمثل 
الـنظام خـارج إيـران أعـلن بـأنَّ هـذه اإلعـدامـات هـي "لـجواسـيس"  ولـكن صـحيفة االتـهام أشـارت بـأنَّ الـتهمة 
تـرجـع إلـى اعـتناق الـبهائـية والـعضويـة فـي الـجامـعة الـبهائـية وهـي الجـرائـم الـتي أديـنوا بسـببها، وقـد عـرض 
عــليهم الــرجــوع إلــى اإلســالم مــقابــل اإلفــراج عــنهم. ونــقلت الجــرائــد والــصحف اإليــرانــية الــحكومــية أنــباء هــذه 
اإلعـدامـات واالضـطهادات األخـرى ضـد الـبهائـيني واعـتبرت ذلـك وسـيلة لـقمع وسـحق هـذه الحـركـة(1). وأخـيرًا 
فــي شهــر آب (أغســطس) مــن عــام 1983م أعــلنت الــحكومــية اإلســالمــية رســميًا عــن حــظر ومــنع املــؤســسات 
الـــتعليمية والـــخيريـــة والـــديـــنية الـــبهائـــية فـــي إيـــران. وتـــنفيذًا لـــلمبدأ الـــبهائـــي بـــإطـــاعـــة الـــحكومـــة قـــام املـــحفل 
الـروحـانـي املـركـزي لـلبهائـيني فـي إيـران بحـّل جـميع املـحافـل الـروحـانـية املحـلية ومـن ثـمَّ أعـلن عـن حـّل نـفسه 
أيـًضا. وعـلى الـرغـم مـن هـذا اإلذعـان، بـدأت السـلطات بـسجن كـافـة أعـضاء املـحافـل املنحـلة بـاعـتبار أنَّ قـرار 
الحـل لـه أثـر رجـعي. وقـد اسـتمع الـكونـغرس األمـريـكي إلـى شـهادة قـويـة بـأنَّ الـسجناء الـبهائـيني تـم تـعذيـبهم 

بشكل منظم من أجل إجبارهم على إنكار دينهم واالعتراف بأنَّهم جواسيس. 

ا تـجاوب الـبهائـيني لهـذا الـهجوم فـكان لـه شـكلني. فـعندمـا فشـلت جـميع املـناشـدات املـتكررة لـدى السـلطات  أمّـَ
الـحكومـية تـركـزت الـجهود عـلى املسـتوى الـدولـي مـن أجـل الـتدخـل واملـساعـدة. بـدايـة وفـي صـيف عـام 1980م 
أصـــدر الـــبرملـــان الـــكندي بـــاإلجـــماع قـــرارًا بـــالـــتنديـــد بهـــذه األعـــمال الـــوحـــشية ومـــن ثـــمَّ بـــدأت عـــدة حـــكومـــات 
بـــالـــضغط عـــلى إيـــران مـــن أجـــل وقـــف حـــملة اإلرهـــاب هـــذه. كـــما أصـــدر الـــبرملـــان األوروبـــي فـــي خـــريـــف عـــام 
1980 قــــرارًا حــــول هــــذا املــــوضــــوع ومــــن ثــــمَّ عــــقدت مــــنظمات األمــــم املتحــــدة ســــلسلة مــــن الجــــلسات لــــسماع 
مــــختلف الــــشهادات حــــول اضــــطهاد الــــبهائــــيني فــــي إيــــران انتهــــت إلــــى مجــــموعــــة مــــن الــــقرارات. أحــــد هــــذه 
الــــقرارات صــــدر فــــي شهــــر مــــارس (آذار) مــــن عــــام 1984م والــــذي بــــموجــــبه فــــّوض الــــسكرتــــير الــــعام لــــألمــــم 
ـــا الــــكونــــغرس األمــــريــــكي فــــقد نــــّدد مــــرتــــني بشــــدة اضــــطهاد  املتحــــدة بــــالــــبحث والتحــــري حــــول هــــذا األمــــر. أمّـَ

وتعذيب البهائيني. 

إنَّ الـضغوط الـدولـية تـتزايـد كـل سـنة مـؤديـة إلـى تـنديـد مـتزايـد لـلنظام اإليـرانـي فـي وسـائـل اإلعـالم وانـتقادات 
حـــادة صـــدرت مـــن مـــندوبـــي مـــنظمات األمـــم املتحـــدة. وفـــي عـــام 1994م يـــبدو أنَّ الســـلطات الـــرئـــيسية فـــي 
طهــران تــوصــلت إلــى نــتيجة مــفادهــا بــأنَّ انــتهاك حــقوق الــبهائــيني بــدأ يــكلفهم كــثيرًا مــن الــناحــية الــسياســية 
واالقــــتصاديــــة، ولــــذا انــــخفضت بــــشكل حــــاد عــــمليات إعــــدام أعــــضاء الــــجامــــعة وســــجنهم ولــــكن املــــضايــــقات 
الــيومــية مــا زالــت مســتمرة. ويــبدو أنَّ الــنظام لــم يــغير مــن ســياســته األصــلية فــفي عــام 1993 كــشف مــمثل 
األمـــم املتحـــدة الـــخاص الـــسيد/ ريـــنالـــدو جـــالـــيندو لـــلجنة حـــقوق اإلنـــسان عـــن وثـــيقة ســـريـــة إيـــرانـــية حـــكومـــية 

تشير إلى برنامج منظّم بهدف خنق وقمع األقلية البهائية بشكل ال يثير االنتباه العاملي. 

ومــا يــلفت الــنظر فــي قــضية األقــلية الــبهائــية اإليــرانــية هــو كــشفها ملــدى فــاعــلية نــظام حــقوق اإلنــسان الــتابــع 
لــألمــم املتحــدة. فــلجنة حــقوق اإلنــسان الــتابــعة لــهيئة األمــم املتحــدة وعــلى الــرغــم مــن ثــقل عــملها وبــطئه فــإنَّ 
الـقرارات والـتوصـيات الـتي تـصدرهـا تـسهم فـي عـزل حـكومـة غـير مـتعاونـة عـن الـعالـم بـل وتـعرض الـسياسـة 

الخارجية لتلك الحكومة واقتصادها إلى سلسلة من العواقب الوخيمة.
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وعلى املدى الطويل فإنَّ نتيجة األعمال ستنعكس على الجامعات البهائيـة اإليرانية ذاتها. وعلى الرغم من 
هـــجوم عـــلماء الـــديـــن فـــإنَّ الـــبهائـــيني اإليـــرانـــيني اســـتطاعـــوا املـــحافـــظة عـــلى مـــوقـــفهم الـــثابـــت مـــن احـــترامـــهم 
لـإلسـالم. فـاإلدعـاء بـأنَّ ديـنهم مـناهـض لـإلسـالم أضـحى غـير صـحيح. فـقد أشـاروا بـأنَّ األشـخاص عـندمـا 
يـــصبحون بـــهائـــيني فـــإنَّ الـــعديـــد مـــنهم مـــن الخـــلفيات املـــسيحية والـــيهوديـــة والـــبوذيـــة والـــهندوســـية فـــي الـــواقـــع 

يؤمنون ويقبلون الدين اإلسالمي باعتباره دينًا سماويًا وأنَّ رسوله منزل من عند اهلل العلي القدير. 

كـــما شهـــد الجـــميع بـــأنَّ الـــجامـــعة الـــبهائـــية تـــحترم مـــبدأهـــا الـــخاص بـــإطـــاعـــة الـــحكومـــة والـــبعد عـــن األحـــزاب 
الــسياســية. وعــلى الــرغــم مــن أنَّ الــبهائــيني هــم أكــثر األقــليات اضــطهاًدا فــي إيــران املــعاصــرة فــإنّـَـهم رفــضوا 
االشــتراك فــي الــعديــد مــن االنــتفاضــات املــدنــية الــتي دعــا إلــيها الــخصوم الــسياســيون لــلحكومــة اإلســالمــية 
اإليـرانـية بهـدف إسـقاط هـذه الـحكومـة. وفـي الـواقـع رفـضت الـجامـعة الـبهائـية فـي إيـران خـالل الـسنة األولـى 
مـن بـدء االضـطهاد طـلب الـتدخـل الـدولـي لحـمايـتها عـلى أمـل إعـطاء الـفرصـة لـلنظام مـن أجـل وقـف حـمالت 
ــها ســـتحميهم عـــلى األمـــد الـــطويـــل  االضـــطهاد والـــتعذيـــب ضـــدهـــا. هـــذه الـــسياســـة الـــتي يـــعتقد الـــبهائـــيون أنّـَ

كانت قد اتبعت أثناء حكم الشاه. 

مـن نـاحـية مـوضـوعـية بـحتة يـمكن الـقول بـأنَّ املـحنة املـعاصـرة الـتي يـمّر بـها الـبهائـيون فـي إيـران لـها فـوائـد 
هـامـة لـلديـن عـلى الـرغـم مـن فـداحـة الـثمن. إنَّ الـجهود الـدولـية الـتي بـذلـت لـتخفيف مـعانـاة الـبهائـيني اسـتلزمـت 
االتـصال بـاملـسئولـني الـحكومـيني واألكـاديـميني ووسـائـل اإلعـالم وعـامـة الـشعب فـي مـناطـق عـديـدة مـن الـعالـم 
وتـــعريـــفهم بـــطبيعة الـــديـــن الـــبهائـــي وأهـــدافـــه وتـــعالـــيمه. فـــمن طـــبيعة املـــواضـــيع الـــتي طـــرحـــت بـــرزت الـــسمة 
ـا بــالنســبة لــلبهائــيني خــارج إيــران فــقد نــهضوا جــميعا متّحــديــن فــي  الــتقدمــية والســلمية لــلجامــعة الــبهائــية. أمّـَ
الـدفـاع عـن إخـوانـهم املـؤمـنني ضـد الهجـمات الـوحـشية والـفجائـية الـتي تـعرضـوا لـها مـما أدى ذلـك دون شـك 
إلى تعزيز شـأن الدين ورفع مكانته. وفوق كل ذلك فإنَّ القدرة البطولية والتضحية التي ظهرت من األحباء 
اإليـرانـيني كـانـت داللـة قـاطـعة عـلى وجـود قـوة روحـانـية جـوهـريـة كـامـنة فـي هـذا الـديـن. مـرة أخـرى تـحقق املـثل 
الــقديــم الــقائــل: "إنَّ دمــاء الشهــداء هــي بــذور الــديــن" ولــكن هــذه املــرة كــان كــل ذلــك أمــام عــدســات الــتلفزيــون 

في العالم. 

إنَّ اضــطهاد الــبهائــيني لــم يــكن مــحصورًا فــي املــجتمعات اإلســالمــية فحســب بــل واجــه الــبهائــيون عــداء مــن 
األنــظمة االســتبداديــة أيــًضا. فــفي أملــانــيا الــنازيــة تــم حــظر الــبهائــية بــصورة رســمية ومــنع نــشاطــها. والســبب 
الــرئــيسي لــذلــك يــرجــع إلــى تــعالــيم الــبهائــية الــخاصــة بــوحــدة الــجنس البشــري. وفــي الــدول الــشيوعــية كــان 
الــقمع تــقريــبًا شــامــالً وكــامــالً. فــالــنظريــة املــاركــسية الــتي تــنكر وجــود اهلل ووجــود الــروح والــتي تــعتبر الــتاريــخ 
االجـــتماعـــي لـــلجنس البشـــري مـــبني عـــلى الـــفلسفة املـــاديـــة ال تـــعير لـــلديـــن الـــبهائـــي أي اهـــتمام. وفـــي عـــلم 
وصـف الـكون عـند مـاركـس فـإنَّ ظـهورًا إلهيا جـديـًدا ال يـعني شـيء. وفـي االتـحاد الـسوفـيتي الـسابـق ألـقي 
الــــقبض عــــلى الــــعديــــد مــــن الــــبهائــــيني وأبــــعدوا إلــــى ســــيبيريــــا وحــــّلت املــــحافــــل الــــروحــــانــــية وصــــودرت الــــكتب 
والــسجالت واملــحفوظــات وحــظر الــنشاط الــتبليغي. كــما اســتولــت الســلطات عــلى مــبنى مشــرق األذكــار فــي 
عـــشق آبـــاد وهـــو أول مـــعبد بـــهائـــي فـــي الـــعالـــم واســـتخدمـــته مـــركـــزًا حـــكومـــيًا(1). إنَّ درجـــة الـــقمع واإلخـــماد 
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تـتفاوت مـن دولـة شـيوعـية إلـى أخـرى ولـكن فـي جـميع األحـيان وضـعت قـيود شـديـدة عـلى الـجامـعة الـبهائـية 
التي تواجدت في هذه الدول(2).

ومـع سـقوط جـدار بـرلـني تـغيرت األوضـاع بـشكل سـريـع ومـثير فـي دول الـكتلة الشـرقـية شـملت جـميع جـوانـب 
الـحياة. ومـنذ عـام 1990م تـمَّ تـأسـيس عـدة مـحافـل روحـانـية مـركـزيـة جـديـدة فـي تـلك املـناطـق مـن الـعالـم كـما 
تــزايــدت أعــداد املــحافــل الــروحــانــية املحــلية وطــرحــت عــدة بــرامــج فــعالــة مــن أجــل تــرجــمة وطــبع اآلثــار الــبهائــية 

وجعلها متاحة بلغات متعددة. 

وأخـيرًا تحـّمل الـديـن الـبهائـي هـجومًـا مسـتمرًا مـن عـدة مـمثلني لـطوائـف مـسيحية وعـلى األخـص مـن جـماعـات 
الـتبشير(3). فـالـفعالـيات الـتبشيريـة تـكون عـادة غـير مـثمرة وعـقيمة فـي املـناطـق اإلسـالمـية والشـرق األوسـط. 
أشــار املســتشرق الــبريــطانــي إدوارد بــراون قــبل أكــثر مــن ســبعني ســنة بــأنَّ عــدًدا مــن املبشــريــن املــسيحيني 
الـــذيـــن أقـــروا بفشـــل جـــهودهـــم أظهـــروا عـــن اســـتياءهـــم مـــن الـــنجاح الـــذي حـــققه املـــبّلغون الـــبهائـــيون الـــذيـــن 
يـعملون فـي نـفس املـنطقة. وقـد ازداد هـذا الـعداء عـندمـا أخـذ الـديـن الـبهائـي يـتقدم ويـتسع بـشكل كـبير فـي 
ــا رد فــعل املبشــريــن املــسيحيني فــكان  الــدول الــغربــية وأيــًضا بــني األشــخاص مــن ذوي الخــلفية املــسيحية. أمّـَ
انـــضمامـــهم إلـــى نـــظرائـــهم املســـلمني فـــي الـــهجوم بـــشكل عـــنيف عـــن طـــريـــق نشـــر املـــطبوعـــات الـــتي تـــهاجـــم 
الــبهائــية وأهــدافــها وتــعالــيمها. إنَّ الــديــن الــذي تــعرض لــالضــطهاد بــصورة وحــشية فــي الشــرق وجــد نــفسه 
اآلن يـتعرض إلـى تـشويـه وتحـريـف كـبير لـتاريـخه وتـعالـيمه فـي الـغرب وإلـى جـهود مـبذولـة إلظـهاره بـأنّـَه مـعاد 

للمسيحية(1).

إنَّ الــهجوم املــنظم عــلى الــبهائــية بــواســطة الــكنائــس املــسيحية أصــبح شــديــًدا بــالــذات فــي أملــانــيا. فــفي عــام 
1953م تــقدمــت الــجامــعة الــبهائــية فــي أملــانــيا بــطلب لــلحصول عــلى قــطعة أرض فــي مــديــنة فــرانــكفورت مــن 
أجـل بـناء أول مشـرق أذكـار (مـعبد) بـهائـي فـي الـقارة األوروبـية. شـنت الـكنائـس الـبروتسـتانـتية سـلسلة مـن 
االعـــتراضـــات وانـــضمت إلـــيها الســـلطات الـــكاثـــولـــيكية املحـــلية مـــما أدى إلـــى صـــراع امـــتد ملـــدة ســـت ســـنوات 

استطاعت في النهاية الجامعة البهائية أن تحصل على األرض وعلى الرخصة ببناء املعبد. 

وأخـيرًا تـبني بـأنَّ املـعارضـة والـعداء ال يـكون غـير مجـد فحسـب وإنّـَما مـثمـرًا وبـنّاء أيـًضا. فـفي عـام 1959م 
تـــم الـــحصول عـــلى رخـــصة الـــبناء للمخـــطط املـــعماري الـــذي أعـــده وصـــممه وفـــاز بـــه املـــهندس املـــعماري تـــيتو 
روشــــولــــي Teuto Rocholi وفــــي عــــام 1963م شــــارك عــــدة ألــــوف مــــن الــــبهائــــيني األوروبــــيني فــــي مــــراســــم 
االفـتتاح الـرسـمي لـلمعبد. ولـيس عـجيبًا أنَّ املـعارضـة املـكشوفـة مـن الـخصوم كـان لـه األثـر فـي كـتابـة الـعديـد 
مـن املـقاالت الـصحفية وبـث الـبرامـج اإلذاعـية الـتي نـاصـرت وأيـدت الـجامـعة الـبهائـية والـتي أّدت فـي الـنهايـة 
إلى نشر تعاليم ومبادئ الدين البهائي وطبيعتها بشكل واسع لم يسبق له مثيل في شتى أرجاء أملانيا. 

وفـــــي عـــــام 1981م قـــــام الـــــدكـــــتور كـــــيرت هـــــوتـــــنKurt Hutten  وهـــــو مشـــــرف وكـــــالـــــة إعـــــالن بـــــروتســـــتانـــــتية 
اســــــمهاEvangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen  وكــــــاتــــــب لــــــعدة مــــــقاالت ضــــــد األمــــــر 
  Francesco Ficicchiaاملـــبارك، قـــام بـــاســـتغالل مـــقال كـــتبه شـــخص بـــهائـــي يـــدعـــى فـــراســـيسكو فـــيسيشيا
ـه كــان يــسعى إلــى تــشويــه ســمعة الــديــن بــشكل عــلني. وعــلى  ولــكنه طــرد فــيما بــعد مــن الــجامــعة الــبهائــية ألنّـَ
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الـرغـم مـن أنَّ مـقال الـسيد فـيسيشيا كـان يـضمر سـوء نـية ومـصلحة ذاتـية، وعـلى الـرغـم مـن أنَّ كـاتـب املـقال 
كـان يـفتقد الخـلفية الـعلمية الـالزمـة فـإنَّ وكـالـة اإلعـالن قـامـت بـطباعـة نـسخ مـنه ووزعـته بـشكل واسـع واعـتبر 

جزًءا من سلسلة أبحاث علمية. 

وأخـيرًا أخـذ ثـالثـة مـن الـبهائـيني املـطلعني األملـان عـلى عـاتـقهم املـسئولـية الـشاقـة فـي الـرد عـلى هـذا الـهجوم 
الـــعنيف والـــتشويـــه لـــلحقيقة الـــذي اســـترســـله الـــكتاب. وفـــي الـــكتاب الـــذي قـــامـــت بـــطبعه هـــيئة طـــبع مســـتقلة 
اســمهاOlms Verlag  جــاء الــجواب فــي أكــثر مــن ســتمائــة صــفحة مــليئة بــالــتفاصــيل واملســتندات واألعــمال 

التي قامت بها الجامعة البهائية.
وبــالنســبة لــألزمــة الــتي تــفاعــلت حــول بــناء مشــرق األذكــار فــإنَّ املــنشورات الــتي هــاجــمت الــبهائــية يــبدو أنّـَـها 
أفـادتـه أكـثر مـما أضـرت بـه، وأنَّ اإلنـجاز الـذي تـحقق فـي فـترة وجـيزة مـا كـان يـمكن لـلبهائـيني تـحقيقه لـعـدة 
سـنوات. هـذا الـبحث لـفت نـظر الـعلماء األملـان إلـى املـواضـيع األسـاسـية واملـصادر الـرئـيسية لـلتاريـخ الـبهائـي 

وأصوله ومعتقداته وشكك بصورة كبيرة في مصداقية أولئك الذين حاولوا تشويه صورته دون مبرر.

كــما وقــعت مــؤخــرًا أزمــة فــي مــنطقة أخــرى مــن أملــانــيا مــما عــزز وضــع الــجامــعة الــبهائــية فــيها. فــفي مــنطقة 
تـوبـنجنTubingen  رفـض املـسئول الـقانـونـي ملـحكمة املـنطقة تـسجيل املـحفل الـروحـانـي املحـلي بسـبب أنَّ 
نــــظام االنــــتخابــــات الــــبهائــــي الــــذي يــــمر بــــثالث مــــراحــــل يــــتعارض مــــع الــــقوانــــني األملــــانــــية. اســــتأنــــف املــــحفل 
الـروحـانـي املـركـزي ألملـانـيا هـذا الـقرار لـدى املـحكمة الـدسـتوريـة الـفدرالـية الـعليا. جـاء فـي الـحكم املـميز الـذي 
صـــدر مـــن هـــذه املـــحكمة بـــأنَّ الـــنظام اإلداري الـــبهائـــي هـــو جـــزء ال يتجـــزأ مـــن الـــديـــن نـــفسه وبـــالـــتالـــي غـــير 

خاضع للقيود القانونية املذكورة. 

وهـكذا فـفي األرض الـتي حـاول فـيها املـعارضـون املـسيحيون بـذر الـشكوك حـول وضـع هـذا الـديـن بـاعـتباره 
ديـنًا رسـميًا ومـعترفًـا بـه، فـإنَّ كـلمات الـقاضـي فـي حـيثيات الـحكم املـذكـور لـها أهـمية خـاصـة حـيث قـال: "فـي 
هــذه الــقضية لــيس مــن الــضروري أن نــتعمق أكــثر مــن ذلــك حــيث أنَّ الــسمعة الــطيبة لــلديــن الــبهائــي كــديــن 
ومــيزات الــجامــعة الــبهائــية كــجامــعة ديــنية هــي واضــحة ومــشهودة ســواء فــي الــحياة الــيومــية الــفعلية أم فــي 

األعراف الثقافية أم في مفهوم عامة الشعب وعلم مقارنة األديان(1)".

وعــلى الــرغــم مــن الــبهجة الــتي أحــاطــت الــجامــعة الــبهائــية فــي أملــانــيا نــتيجة هــذه االنــتصارات فــإنَّ الحــملة 
املــضادة الــتي شــنّت عــلى ديــنهم بــواســطة املــنظمات الــكنائــسية تــدل عــلى عــمق الــعداء الــذي قــد يــتّحول إلــى 

أشكال أخرى في املستقبل. 

إنَّ املـعارضـة تـدل عـلى التحـدي الـذي قـد يـأخـذ أشـكاالً وأبـعاًدا جـديـدة مـع اتـساع نـطاق الـجامـعة الـبهائـية 
ولـفت أنـظار الـعموم إلـيها. إنَّ الـروح املـعنويـة الـتي يـواجـه بـها الـبهائـيون هـذه الهجـمات الجـديـدة وتـجاوبـهم 
مـع الـقضايـا املـتعددة سـيكون لـه األثـر الـكبير عـلى تـركـيز االنـتباه الـعاملـي عـلى ديـنهم كـما يـؤثـر عـلى نـوعـية 

الحياة التي سيعيشونها داخل جامعتهم. 
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إنَّ املـحافـظة عـلى الـوحـدة واالتـحاد والـتجاوب مـع املـعارضـة والـعداء ومـشاركـة أكـبر قـدر مـمكن مـن األعـضاء 
فــي أعــمال تــوســعة الــجامــعة ال يــعد كــافــيًا فــي حــد ذاتــه لــتحقيق أهــداف ومــقاصــد حــضرة بــهاء اهلل. كــما ال 
نسـتطيع بـكل هـذا أن نـقنع البشـريـة بـشكل عـام بـأنَّ الـبهائـية لـديـها األجـوبـة ملسـتقبل اإلنـسانـية. ولـكن يـمكن 
لــكل ذلــك أن يــقع إذا شــاهــد اآلخــرون فــي هــذا الــعصر املــليء بــالــشكوك املــتزايــدة بــأنَّ كــل ذلــك مــطبق لــدى 

البهائيني فعالً وأنَّهم يعيشون الحياة الجديدة والجذابة التي يدعونها. يقول حضرة شوقي أفندي: 

"هــــناك شــــيء واحــــد وشــــيء واحــــد فــــقط يــــمكن لــــه أن يحــــرز الــــنصر املــــؤزر لهــــذا األمــــر املــــقدس وهــــو مــــدى 
إمـكانـية أن تـعكس حـياتـنا الـداخـلية وصـفاتـنا الـشخصية بـمظاهـرهـا املـختلفة عـظمة وجـالل املـبادئ الـسامـية 

التي أعلنها حضرة بهاء اهلل". 
هـناك شـكوك طـفيفة مـن أنَّ الـنموذج الـبهائـي قـد يـكون الـبديـل الجـذاب ملـا هـو مـتواجـد ويـفرض نـفسه الـيوم 
فـي املـجتمع املـعاصـر. ومـنذ أيـامـه األولـى فـإنَّ سـمات ومـيزات أعـضاء الـجامـعة الـبهائـية كـان محـل إعـجاب 
وتــقديــر وثــناء املــراقــبني. للمســتشرق الــبريــطانــي إدوارد بــراون املــالحــظة الــتالــية الــتي قــالــها فــي نــهايــة الــقرن 

التاسع عشر: 

"طــاملــا ســمعت مــن املبشــريــن املــسيحيني عــن الــنجاح الــباهــر الــذي يــحققه املــبلغون الــبابــيون أو الــبهائــيون 
بـعكس جـهودهـم الـتي يـغلب عـليها الفشـل… إنَّ الـجواب كـما يـتبادر لـلذهـن واضـح مـثل الـشمس فـي رابـعة 
الـنهار. (ثـمَّ يـذكـر بـعض وجـهات الـنظر االنـتقاديـة لـلطائـفية والتحـزب املـوجـود فـي املـسيحية)…… وبـالنسـبة 
لــلمراقــب الــغربــي فــإنَّ اإلخــالص والــتفانــي الــتام مــن جــانــب الــبابــيني وشــجاعــتهم الــفائــقة وعــدم خــوفــهم مــن 
املـوت وتحّــــمل األذى فـي سـبيل عـقيدتـهم وإيـمانـهم الـراسـخ بـحقانـية ديـنهم وسـلوكـهم الـحسن تـجاه البشـريـة 

وبالذات تجاه إخوانهم املؤمنني كل ذلك يمثل دالئل قوية في سبيل لفت انتباه اآلخرين". 
 

أمـا املـراقـبون املـعاصـرون فـإنّـَهم يـطرون عـلى الـجامـعة الـبهائـية أيـًضا. فـالـشواهـد الـعملية تـدل عـلى االمـتزاج 
الـعرقـي والـجنسي فـي الـجامـعة والـبعد تـمامًـا عـن انـتقاد أو إثـارة جـدل حـول األديـان األخـرى، ونـظافـة الـديـن 
مـن الـفضائـح املـالـية واألخـالقـية الـتي تـصاحـب عـادة الحـركـات الـديـنية املـعاصـرة، ونشـر الـديـن بيسـر وسـهولـة 
دون أي ضـغوط والـسمعة الـحسنة الـتي اكتسـبتها الـجامـعة فـي حـسن الـضيافـة والـوفـادة. كـل ذلـك أدى إلـى 

وضع قاعدة وسيعة من االحترام لهذه الجامعة. 

ومـــرة أخـــرى نـــقول بـــأنَّ األزمـــات املـــتزايـــدة فـــي الـــشئون اإلنـــسانـــية الـــيوم تـــمثل نـــوعًــــا مـــن التحـــدي ملـــا تـــدعـــيه 
ـها الــنموذج إليــجاد الــتغيير الــجوهــري فــي املــجتمع. فــي الــدول الــغربــية فــإنَّ الــشعب  الــجامــعة الــبهائــية بــأنّـَ
يـراقـب لـكي يـرى، مـثالً، هـل حـياة الـعائـلة الـبهائـية تـمثل بـدايـة جـديـدة، وهـل الـتعالـيم األخـالقـية الـتي جـاء بـها 
حــــضرة بــــهاء اهلل انعكســــت فــــعالً عــــلى حــــياة وســــلوكــــيات الــــجيل الجــــديــــد الــــصاعــــد مــــن الشــــباب واألطــــفال 
الـبهائـي؟ وفـي قـارة أفـريـقيا مـا زالـت الـطائـفية الـقبلية تـعيق جـهود الحـركـات الـديـنية والـسياسـية الـتي تـسعى 
إليــجاد هــويــة مشــتركــة يــدور حــولــها نــوع جــديــد مــن املــجتمع. هــل أبــدت الــجامــعات الــبهائــية فــي هــذه الــدول 
اســـتعدادهـــا ملـــواجـــهة هـــذا التحـــدي؟ وفـــي الـــعديـــد مـــن الـــثقافـــات اآلســـيويـــة، وعـــلى الـــرغـــم مـــن بـــرامـــج الـــتعليم 
املـنظمة فـيها، تـظل املـرأة بـشكل رئـيسي فـي وضـع دونـي مـن الـناحـية االجـتماعـية وهـو الـوضـع الـذي احـتلته 
لـعدة قـرون مـن الـزمـن. وبـالـرغـم مـن أنَّ الـجامـعات الـبهائـية قـد خـطت خـطوات واسـعة لـتغيير هـذا الـوضـع، هـل 
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يـمكن لـتعالـيم حـضرة بـهاء اهلل الـخاصـة بـتساوي حـقوق الـرجـل واملـرأة أن تـنفّذ فـي هـذه الـجامـعات وبـالـتالـي 
تعطي فرصة للمرأة البهائية أن يكون لها دور في تغيير وتجديد املجتمع طبًقا ملا رسمه حضرته لهم؟ 

وفــي الــنهايــة هــل تســتطيع الــجامــعة الــبهائــية أن تــطبق مــبادئــها وتــعالــيمها لحــل املــشاكــل االقــتصاديــة الــتي 
تشــل وتــعيق الــحياة االجــتماعــية والــروحــية لــلجنس البشــري؟ وفــي عــدة دول مــن الــعالــم الــثالــث هــناك مــناطــق 
أصـــبح فـــيها الـــبهائـــيون األكـــثريـــة بـــالنســـبة لـــلسكان املحـــليني، وأصـــبحت املـــحافـــل املحـــلية فـــيها تـــواجـــه هـــذا 
التحـدي. فـي املـؤتـمر الـعاملـي الـذي عـقد عـام 1983م النـتخاب بـيت الـعدل األعـظم أعـلن وقـتها عـن تـأسـيس 
مـــكتب جـــديـــد خـــاص بـــالـــتنمية االجـــتماعـــية  واالقـــتصاديـــة. وتـــمَّ تـــشجيع الـــجامـــعات الـــبهائـــية (عـــلى مســـتوى 

قاعدة الجامعة) للشروع في طرح مشاريع تنموية
اجــتماعــية واقــتصاديــة لــها عــالقــة بــاملــبادئ والــتعالــيم الــبهائــية. ومــنحت الــجامــعة الــبهائــية جــائــزة إلصــدارهــا 
املجـــلة الـــدوريـــة بـــاســـمOne Country  نـــظرًا لـــتغطيتها هـــذه األنشـــطة بـــصورة دوريـــة. وتـــصدر هـــذه املجـــلة 
بـالـلغات اإلنجـليزيـة والـفرنـسية واألسـبانـية والـصينية والـروسـية واألملـانـية ولـديـها قـرّاء مـتعددون فـي األوسـاط 
غــير الــحكومــية. وبــات واضــًحا بــأنَّ الــجامــعة أصــبحت فــي مــعرض أن تســتقي وتــتعلم مــن مــبادئــها وتــطبقها 
فــي الــشئون االقــتصاديــة بــدالً مــن عــرض أفــكار نــظريــة بــحتة. هــذه الــجهود والــفعالــيات ســتكون مــن مــيزات 
وخــــصائــــص الــــحياة الــــبهائــــية والــــتي ســــتؤدي إلــــى تــــفّحص وتــــدقــــيق اآلخــــريــــن لــــها خــــالل الــــسنوات الــــصعبة 

القادمة. 

هــذه التحــديــات ســتمتحن بــسالــة الــبهائــيني وشــغفهم بــشكل كــبير خــالل الــسنوات الــقادمــة مــن نــهايــة الــقرن 
العشــريــن. وعــلى األخــص ســيكون الــبهائــيون فــي مــعرض اخــتبارهــم لــلقدرات الــكامــنة فــي الــجامــعة الــبهائــية 
الــعاملــية بــاعــتبارهــا نــموذجًــــا اجــتماعــيًا جــديــًدا. خــالل هــذه الــسنوات ســيكون ألتــباع حــضرة بــهاء اهلل مــتّسًعا 
مـن الـوقـت لـلتأمـل مـّليًا فـي الـعبارة الـتالـية الـتي صـدرت مـن مـؤسـس ديـنهم والـتي تـبنّي وجـوه االخـتالف بـني 

رسالته والرساالت السماوية السابقة: 

ـه (املــسيح) قــال تــعالــيا ألجــعلكما صــيادي اإلنــسان والــيوم نــقول تــعالــوا لــنجعلكم عــلة  "إنّـَ
حياة العالم(1)".
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ملحق - إدوارد كرانفيل براون

إنَّ اســم إدوارد كــرانــفيل بــراونEdward Granville Browne  لــه مــكانــة خــاصــة فــي تــاريــخ الــقرن األول 
لــلديــن الــبهائــي. أثــناء دراســته لــلطب فــي جــامــعة كــمبردج فــي الــثمانــينيات مــن عــام 1880م أعــجب بــراون 
بـعمل دراسـات وأبـحاث حـول تـاريـخ وأدب بـالد فـارس. وهـذا بـدوره أدى إلـى الـبحث والـتحقيق حـول الحـركـة 
 Lesالـبابـية الـتي تـعرّف عـليها بـدايـة مـن الـدراسـات املـؤثـرة الـتي قـام بـها جـوزف آرثـر دو غـوبـينو فـي كـتابـه
Religions et les Philosophies dans l`Asie Centrale قـــــام بـــــراون بـــــرحـــــلة إلـــــى بـــــالد فـــــارس خـــــالل 
عــامــي 1887 – 1888 ومــن ثــمَّ أخــذ عــلى عــاتــقه تــرجــمة اآلثــار الــرئــيسية لــحضرة الــباب وحــضرة بــهاء اهلل 
وأعــــد مجــــموعــــة مــــن الــــدراســــات واألبــــحاث فــــي هــــذا الــــخصوص. وقــــد تــــمَّ نشــــر عــــدة أبــــحاث لــــه تــــحت رعــــايــــة 

 . Royal Asiatic Societyالجمعية امللكية اآلسيوية

وفـي نـهايـة األبـحاث الـتي قـام بـها بـراون زار فلسـطني فـي عـام 1890م وكـان لـه الشـرف بـزيـارة حـضرة بـهاء 
اهلل أربـع مـرات وكـان ذلـك قـبل وفـاة بـهاء اهلل بـسنتني. عـلى الـرغـم مـن ذكـاء ومـثالـية بـراون فـقد انجـذب بشـدة 
إلــى الــحكايــات الــبطولــية لهــذا الــديــن الجــديــد. يــمكن قــراءة مــشاعــره فــي تــرجــمتـه لــكتاب حــضرة عــبد الــبهاء 
 Religions of  مـقالـة سـائـح" إلـى اإلنجـليزيـة واملـقال الـطويـل بـعنـوان "الـبابـية" الـذي كـتبه ونشـر فـي كـتاب"

the World (أديان العالم). 

مــع مــرور الــوقــت ولــسوء الحــظ اخــتلطت أعــمال وأبــحاث إدوارد بــراون مــع الــشئون الــسياســية الــتي ســادت 
عهـد املـلكة فـيكتوريـا. ونـظرًا إلعـجاب بـراون بـالـشعب الـفارسـي فـقد كـان يـأمـل بـأن يـرى هـذا الـشعب بـعيًدا 
عـن الجهـل واالسـتبداد الـلذيـن تـحّكما بـه فـي ظـل حـكم رجـال الـديـن الـشيعة وسـلسلة آل قـاجـار. ونـتيجة لـذلـك 
أصـبح مـدافـًعا ومـناديًـا عّــما يـسمى "بـالحـركـة الـدسـتوريـة" فـي بـالد فـارس(1). كـما جـمع بـراون تـبرعـات لهـذه 
الحـركـة فـي أوروبـا وتحـدَّث بـاسـمها وأصـبح مـنزلـه فـي كـمبردج محـطة انـتقال لـلفرس املـنفيني. إنَّ طـموحـاتـه 
ــا أتــباع الحــركــة الــدســتوريــة فــقد كــان يــنظر إلــيهم فــي  الــسياســية املتحــررة قــد اشــتدت بــاألفــكار الــوطــنية، أمّـَ
ــهم حـــلفاء طـــبيعيون ضـــد قـــياصـــرة الـــروس الـــذيـــن كـــانـــوا يـــدعـــمون آل  األوســـاط الـــبريـــطانـــية االســـتعماريـــة بـــأنّـَ

قاجار. 

ونـظرًا ألنَّ إدوارد بـراون كـان يـؤمـن بـأنَّ الـجامـعة الـبهائـية (أو الـجامـعة الـبابـية كـما كـان يـسّميها دومًـا) كـانـت 
أكـثر الـقوى املـتماسـكة واملـتطورة فـي بـالد فـارس، فـقد كـان يـنظر إلـيها عـلى أنّـَها الـرائـدة فـي إيـجاد الـتغيير 
الــــسياســــي واالجــــتماعــــي فــــي ذلــــك الــــبلد. وبــــخالف تــــوقــــعاتــــه الشــــديــــدة رفــــض الــــبهائــــيون بــــأن ينجــــّروا إلــــى 
الـصراعـات الـقومـية أو الـدولـية. والسـبب فـي ذلـك هـو طـبيعة رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل الـسماويـة الـتي مهّـــد لـها 
حـضرة الـباب الـطريـق ورفـض حـضرتـه مـقارنـة رسـالـته الـعاملـية بـاألحـزاب الـسياسـية الـسائـدة آنـذاك. أمّـَا عـدم 
مــوافــقة بــراون عــلى مــا جــاء بــه حــضرة بــهاء اهلل حــول مــبدأ وحــدة الــجنس البشــري فــقد كــان واضــًحا وجــليًا 

من الفقرة التالية التي قالها:
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ــها ال تـــصلح لـــتعديـــل الـــحياة  "إنَّ الـــبهائـــية -مـــن وجـــهة نـــظري- عـــاملـــية جـــًدا فـــي أهـــدافـــها ومـــرامـــيها لـــدرجـــة أنّـَ
الــــسياســــية فــــي بــــالد فــــارس. يــــقول حــــضرة بــــهاء اهلل: "لــيس الفخــر ملــن يــحب الــوطــن بــل ملــن يــحب 
الـــعالـــم. إنَّ هــــذه الجــــملة جــــميلة ولــــكن مــــا يــــحتاجــــه بــــالد فــــارس اآلن هــــو رجــــال يــــّحبون وطــــنهم فــــوق كــــل 

شيء(1)".

وفــــي الــــواقــــع كــــان هــــناك حــــفنة بــــسيطة مــــن الــــبابــــيني كــــانــــوا عــــلى اســــتعداد بــــل تــــشجعوا بــــأنَّ يــــلعبوا الــــدور 
الــسياســي الــذي رســمه بــراون لــهم. إنّـَـهم األزلــيون الــذيــن كــانــوا عــندهــا قــد تخــلوا عــن زعــيمهم املــيرزا يــحيى 
املـــنفي فـــي قـــبرص والـــذي تـــّحول فـــجأة إلـــى مـــفكر ســـياســـي وصـــحفي وعـــميل ســـّرّي(2). هـــؤالء الـــحفنة مـــن 
الــبابــيني دخــلوا فــي حــوار صــريــح مــع بــراون وأصــبحوا -كــما قــال بــراون عــنهم– أكــثر الــنفوس ثــقة بــالــتعاون. 
وقـام هـؤالء الـذيـن كـانـت لـهم تـطلعات وطـموحـات سـياسـية واعـترض عـليهم حـضرة بـهاء اهلل مـن انـتمائـهم إلـى 
الـدعـوة الـبابـية، قـامـوا بـإعـداد وتـهيئة مسـتندات تـاريـخية وأعـطوهـا إلـى بـراون الـذي اسـتند عـليها فـي أبـحاثـه 

ودراساته. 

ولـكن أثـر هـذه املسـتندات كـان سـلبيًا مـن وجـهة الـنظر الـعلمية. فـالـحوادث الـصاخـبة الـتي قـام بـها األزلـيون 
ـه غــير حــقيقي  ــا مــا اعــتمد عــليه بــراون فــي أبــحاثــه فــقد ثــبت أنّـَ لــم تــكن ذات أهــمية فــي الــتاريــخ الــبهائــي، أمّـَ
ـه اكــتشفها فــي عــام 1892م بــني  وزائــف(2). ومــن املــؤســف أنَّ بــراون أعــطى أهــمية إلــى وثــيقة غــريــبة زعــم أنّـَ
أوراق الــكونــت دو غــوبــينو وقــام بنشــرهــا بــعنوان رمــزي بــاســم "كــتاب نــقطة الــكاف". إنَّ الــقصة الــكامــلة لهــذا 
الـــكتاب هـــي خـــارج حـــدود هـــذه األســـطر ولـــكن املـــوضـــوع يســـتحق نـــظرة مـــختصرة نـــظرًا لـــألثـــر الـــذي تـــركـــه 

اهتمام براون بهذا املوضوع في تضليل بعض الدراسات البهائية التي أجريت بعد ذلك. 

يـبدو أنَّ كـتاب "نـقطة الـكاف" عـبارة عـن تـاريـخ الـدعـوة الـبابـية. وقـد نسـب بـراون تحـريـر هـذا الـكتاب إلـى أحـد 
الشهـداء الـبابـيني وهـو الـحاج مـيرزا جـانـي الـذي اسـتشهد قـبل أربـعني سـنة أي فـي عـام 1852م، وقـد عـرف 
عـنه أنّـَه كـتب مـذكـراتـه وخـواطـره حـول بـعض األحــداث الـتي شهـدهـا. إنَّ مـصدر بـراون الـوحـيد لـتأكـيد هـذا 
األمـر هـو املـيرزا يـحيى الـذي تخـلى عـنه غـالـبية أتـباعـه الـسابـقني، عـلًما بـأنَّ كـتاب نـقطة الـكاف ال يحـمل أي 

اسم للمؤلف. 

وعــلى الــرغــم مــن احــتواء الــكتاب عــلى أجــزاء مــن مــذكــرات الــحاج مــيرزا جــانــي املــفقودة كــان ال بــد أن يــكون 
واضـًحا لـبراون بـأنَّ الـشهيد: مـيرزا جــانـي ال يـمكن أن يـكـون مـؤلــف كـتـاب "نـقطة الـكاف". وبـغير الـشهود 
والـدالئـل الـداخـلية فـقد أشـار الـكتاب إلـى الـحوادث الـتي وقـعت خـالل عـامـي 1853 و1854م أي بـعد مـوت 
الـحاج مـيرزا جـانـي. وفـوق ذلـك فـإنَّ هـناك أسـبابًـا قـويـة تـؤيـد بـأنَّ الـنسخة الـنهائـية مـن الـكتاب قـد أعـّدت فـي 
أواخـــر الســـتينيات مـــن الـــقرن الـــتاســـع عشـــر، وأرســـلت نـــسخة كـــامـــلة مـــنه دون ذكـــر لـــلمؤلـــف أو املـــرســـل إلـــى 
بــاريــس واســتلمه إمــا غــوبــينو نــفسه أو بــعد مــوتــه اســتلمتها املــكتبة املــركــزيــة فــي بــاريــس الــتي أشــرفــت عــلى 
 Les Religions et les جـــمع كـــتبه. كـــما أنَّ "كـــتاب نـــقطة الـــكاف" لـــم يشـــر إلـــيه فـــي كـــتاب غـــوبـــنيو نـــفسه
Philosophies dans l`Asie Centrale (األديـان والـفلسفة فـي آسـيا الـوسـطى – طـبع عـام 1865م) ولـو 
اســــتلم غــــوبــــنيو فــــعالً هــــذا الــــكتاب ألشــــار إلــــيه واهــــتم بــــه واعــــتبره مــــرجــــًعا رئــــيسيًا. أحــــد الــــعلماء الــــبهائــــيني 
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املـــشهوريـــن وهـــو املـــيرزا أبـــو الـــفضائـــل كـــلبايـــكانـــي الـــذي فـــحص وتـــحقق مـــن مـــذكـــرات املـــيرزا جـــانـــي أنـــكر 
بصورة صريحة نسبة هذا الكـتاب إلى امليرزا جاني. 

إنَّ مــحتويــات كــتاب "نــقطة الــكاف" يشــتمل عــلى إطــراء كــبير عــلى املــيرزا يــحيى ومــحاولــة لــلتقليل مــن قــيادة 
حـضرة بـهاء اهلل فـي عـدة وقـائـع ذكـرت فـي الـكتاب. كـما يـشير إلـى مـحاوالت اتـباع املـيرزا يـحيى فـي تـعزيـز 
دور زعـــيمهم الـــذي أخـــذ يـــؤول إلـــى الـــسقوط فـــي أواخـــر الســـتينيات مـــن الـــقرن الـــتاســـع عشـــر. إنَّ الـــسمات 
الـغريـبة لـبعض املـحتويـات الـعرفـانـية لهـذا الـكتاب الـذي يـعكس صـراحـة أفـكار وآراء املـيرزا يـحيى أزل يُـَعزز 
ـنا بــحاجــة إلــى أبــحاث ودراســات أعــمق وأطــول لــكي نــعرف حــقيقة هــذا الــكتاب  مــن مــصداقــية هــذا األمــر. إنّـَ

ونكشف سره. 

وعـلى أي حـال، اعـتبر إدوارد بـراون كـتاب "نـقطة الـكاف" كـمرجـع تـاريـخي مـوثـق لـلحوادث الـتي اهـتم بـها. 
وخـالفًـا لجـميع الـشواهـد املـوضـوعـية، يـبدو أنَّ بـراون قـد اقـتنع مـن قـبل مـؤيـديـه األزلـيني لـلقبول بـأنَّ الـجامـعة 
ـهم يــرغــبون فــي إعــادة كــتابــة الــتاريــخ الــبابــي مــن  الــبهائــية قــد تــعّمدت إخــفاء الــتاريــخ الــبابــي (األصــلي) ألنّـَ
جــديــد لــتعزيــز ادعــاء حــضرة بــهاء اهلل. يــبدو واضــًحا مــن بــعض مــراجــع بــراون حــول هــذا املــوضــوع بــأنّـَـه كــان 
يــــرى نــــفسه فــــي مــــوضــــع مــــا قــــام بــــه الــــعلماء املــــسيحيون فــــي الــــقديــــم مــــن دراســــة وبــــحث لــــلفرق واملــــذاهــــب 

املسيحية املختلفة آنذاك(1).

وبــغض الــنظر عــن الســبب، فــإنَّ أثــر ذلــك كــان تــحويــل األنــظار عــن الــتطورات الــهامــة وصــعود الــديــن الجــديــد. 
وعــلى الــرغــم مــن شــعوره بــذلــك فــقد ظــل بــراون عــلى اتــصال مــع الــجامــعة الــبهائــية حــتى أيــامــه األخــيرة وقــد 
راســل حــضرة عــبد الــبهاء والــتقى بــه فــي كــل مــن لــندن وبــاريــس خــالل رحــلته إلــى الــغرب فــي عــام 1911م 
وأخـــــيرًا كـــــتب مـــــقالـــــة عـــــن ســـــيرة حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء فـــــي جـــــريـــــدةJournal of the Royal Society الـــــتي 
صــدرت فــي شهــر يــنايــر (كــانــون الــثانــي) مــن عــام 1922م. وفــي هــذه الجــريــدة وصــف بــراون حــضرة عــبد 
الــبهاء بــأنّـَـه: "الــشخص الــذي كــان لــه عــظيم األثــر لــيس فــي الشــرق فحســب بــل فــي الــغرب أيــًضا وأكــثر مــن 

أي مفكر أو معلم في الزمن الحاضر". 

إنَّ أول خــطوة قــيّمة لــدراســة وتــثمني دور ومــساهــمة إدوارد بــراون لــلتاريــخ الــبهائــي اتخــذت فــي عــام 1970 
عـندمـا قـام بـاحـث وعـالـم بـريـطانـي –إيـرانـي اسـمه حـسن بـالـيوزي بـتألـيف كـتاب حـول هـذا املـوضـوع بـعنوان 
(إدوارد بــــــراون والــــــديــــــن الــــــبهائــــــي).Edward Granville Browne and the Bahá'í Faith ولــــــكي نــــــقّدر 
ونـثّمن مـا قـام بـه إدوارد بـراون فـإنَّ ذلـك بـحاجـة إلـى دراسـات مسـتقبلية والـتي سـتميز أعـمالـه وإنـجازاتـه عـن 
تـــلك األنشـــطة والحـــركـــات الـــسياســـية الســـريـــعة الـــزوال الـــتي كـــانـــت قـــائـــمة فـــي عـــصره. وبـــغض الـــنظر عـــما 
ســتأتــي بــه هــذه األبــحاث فــإنَّ الــدراســات واألبــحاث الــبهائــية قــد أثــريــت بــما قــام بــه شــخص غــربــي مــميز مــن 

كتابة خبرته بشكل دقيق ومفصل مع مؤسس هذا الدين الجديد. 
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مقتطفات من آثار حضرة بهاء اهلل العربية

هو العلي األعلى 

أصل كل الخير - هو االعتماد على اهلل واالنقياد ألمره والرضاء بمرضاته.
أصــل الــحكمة - هـــو الـــخشية عـــن اهلل عـــز ذكـــره واملـــخافـــة مـــن ســـطوتـــه وســـياطـــه والـــوجـــل مـــن مـــظاهـــر عـــدلـــه 

وقضائه.
رأس الدين - هو اإلقرار بما نزل من عند اهلل واتباع ما شرِّع في محكم كتابه.

أصل العزة - هو قناعة العبد بما رزق به واالكتفاء بما قدر له.
أصل الحب - هو إقبال العبد إلى املحبوب واإلعراض عما سواه وال يكون مراده إالَّ ما أراد مواله.

أصل الذكر - هو القيام على ذكر املذكور ونسيان دونه.
رأس الـتوكـل - هـو اقـتراف الـعبد واكـتسابـه فـي الـدنـيا واعـتصامـه بـاهلل وانـحصار الـنظر إلـى فـضل مـواله 

إذ إليه يرجع أمور العبد في منقلبه ومثواه.
رأس االنقطاع - هو التوجه إلى شطر اهلل والورود عليه والنظر إليه

والشهادة بني يديه.
رأس الفطنة - هو اإلقرار باالفتقار والخضوع باالختيار بني يدي اهلل امللك العزيز املختار.

رأس القدرة والشجاعة - هو إعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبه.
رأس اإلحسان - هو إظهار العبد بما أنعمه اهلل وشكره في كل األحوال وجميع األحيان.

رأس اإليـمان - هـو الـتقلل فـي الـقول والـتكثر فـي الـعمل ومـن كـان أقـوالـه أزيـد مـن أعـمالـه فـاعـلموا أنَّ عـدمـه 
خير من وجوده وفناءه أحسن من بقائه.

أصل العافية - هو الصمت والنظر إلى العاقبة واالنزواء عن البرية.
رأس الهمة - هو إنفاق املرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من إخوانه في دينه.

رأس الـتجارة - هـو حـبي بـه يسـتغني كـل شـيء عـن كـل شـيء وبـدونـه يـفتقر كـل شـيء عـن كـل شـيء وهـذا 
ما رقم من قلم عز منير.

أصل كل الشر - هو إغفال العبد عن مواله وإقباله إلى هواه.
أصل النار - هو إنكار آيات اهلل واملجادلة بمن ينزل من عنده واإلعراض عنه واالستكبار عليه.

أصل كل العلوم - هو عرفان اهلل جل جالله وهذا لن يحقق إالَّ بعرفان مظهر نفسه.
رأس الذلة - هو الخروج عن ظل الرحمن والدخول في ظل الشيطان.

رأس الكفر - هو الشرك باهلل واالعتماد على ما سواه والفرار من قضاياه.
أصل الخسران - ملن مضت أيامه وما عرف نفسه.

رأس كـل مـا ذكـرنـاه لـك - هـو اإلنـصاف وهـو خـروج الـعبد عـن الـوهـم والـتقليد والـتفرس فـي مـظاهـر الـصنع 
بـنظر الـتوحـيد واملـشاهـدة فـي كـل األمـور بـالـبصر الحـديـد كـذلـك عـلمناك وصـرفـنا لـك كـلمات الـحكمة لـتشكر 

اهلل ربك في نفسك وتفتخر بها بني العاملني.
الكلمات املكنونة

(هو البهي األبهى)
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ـا أخــذنــا جــواهــره وأقــمصناه  هــذا مــا نــزِّل مــن جــبروت الــعزَّة بــلسان الــقدرة والــقوة عــلى الــنبينّي مــن قــبل. وإنّـَ
قـميص االخـتصار فـضالً عـلى األحـبار لـيوفـوا بعهـد اهلل ويـؤدوا أمـانـاتـه فـي أنـفسهم ولـيكونـن بـجوهـر الـتقى 

في أرض الروح من الفائزين.

يا ابن الروح
ل القول املك قلبًا جيًدا حسنًا منيرًا لتملك ملًكا دائًما باقيًا أزالً قديًما. في أوَّ

يا ابن الروح
أحــبُّ األشــياء عــندي اإلنــصاف. ال تــرغــب عــنه إن تــكن إلــيَّ راغــبًا وال تــغفل مــنه لــتكون لــي أمــينًا وأنــت تــوفــق 
بــذلــك أن تــشاهــد األشــياء بــعينك ال بــعني الــعباد وتــعرفــها بــمعرفــتك ال بــمعرفــة أحــٍد فــي الــبالد. فــكر فــي ذلــك 

كيف ينبغي أن تكون. ذلك من عطيتي عليك وعنايتي لك فاجعله أمام عينيك.
يا ابن اإلنسان

كنت في قدم ذاتي وأزلية كينونتي؛ عرفت حبي فيك خلقتك، وألقيت عليك مثالي وأظهرت لك جمالي.

يا ابن اإلنسان
أحببت خلقك فخلقتك، فأحببني كي أذكرك، وفي روح الحياة أثبتك.

يا ابن الوجود
رضــــوانــــك حــــبي وجــــنتك وصــــلي فــــادخــــل فــــيها وال تــــصبر. هــــذا مــــا قــــدر لــــك فــــي مــــلكوتــــنا األعــــلى وجــــبروتــــنا 

األسنى.

يا ابن البشر
إْن تـحب نـفسي فـأعـرض عـن نـفسك، وإْن تـرد رضـائـي فـأغـمض عـن رضـائـك، لـتكون فـي فـانـيًا وأكـون فـيك 

باقيًا.

يا ابن الروح
مـــا قـــدر لـــك الـــراحـــة إالّ بـــإعـــراضـــك عـــن نـــفسك وإقـــبالـــك بـــنفسي ألنـــه يـــنبغي أن يـــكون افـــتخارك بـــاســـمي ال 

باسمك واتكالك على وجهي ال على وجهك ألني وحدي أحب أن أكون محبوبًا فوق كل شيء.
يا ابن الوجود

حبي حصني من دخل فيه نجا وأمن ومن أعرض غوى وهلك.

يا ابن البيان
حصني أنت فادخل فيه لتكون ساملًا. حبي فيك فاعرفه منك لتجدني قريبًا.

يا ابن الوجود
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مــشكاتــي أنــت ومــصباحــي فــيك؛ فــاســتنر بــه وال تــفحص عــن غــيري، ألنــي خــلقتك غــنيًا وجــعلت الــنعمة عــليك 
بالغة.

يا ابن الوجود
صــنعتك بــأيــادي الــقوة وخــلقتك بــأنــامــل الــقدرة، وأودعــت فــيك جــوهــر نــوري فــاســتغن بــه عــن كــل شــيء، ألنَّ 

صنعي كامل وحكمي نافذ ال تشك فيه وال تكن فيه مريبًا.

يا ابن الروح
خـلقتك غـنيًا كـيف تـفتقر، وصـنعتك عـزيـزًا بـم تسـتذل، ومـن جـوهـر الـعلم أظهـرتـك لـم تسـتعلم عـن دونـي، ومـن 

طني الحب عجنتك كيف تشتغل بغيري؛ فأرجع البصر إليك لتجدني فيك قائًما قادرًا مقتدرًا قيوًما.
يا ابن اإلنسان

أنــــت مــــلكي ومــــلكي ال يــــفنى. كــــيف تــــخاف مــــن فــــنائــــك، وأنــــت نــــوري ونــــوري ال يــــطفى. كــــيف تــــضطرب مــــن 
إطــفائــك، وأنــت بــهائــي وبــهائــي ال يــغشى، وأنــت قــميصي وقــميصي ال يــبلى. فــاســترح فــي حــبك إيــاي لــكي 

تجدني في األفق األعلى.

يا ابن البيان
وجـــه بـــوجـــهي واعـــرض عـــن غـــيري، ألنَّ ســـلطانـــي بـــاق ال يـــزول أبـــًدا ومـــلكي دائـــم ال يـــحول أبـــًدا. وإن تـــطلب 

سوائي لن تجد لو تفحص في الوجود سرمًدا أزالً.

يا ابن النور
انَس دوني وآنس بروحي، هذا من جوهر أمري فأقبل إليه.

يا ابن اإلنسان
اكِف بنفسي عن دوني وال تطلب معينًا سوائي، ألنَّ ما دوني لن يكفيك أبًدا.

يا ابن الروح
ال تطلب مني ما ال نحبه لنفسك، ثمَّ ارض بما قضينا لوجهك، ألنَّ ما ينفعك هذا إن تكن به راضيًا.

يا ابن املنظر األعلى
أودعت فيك روًحا مني لتكون حبيبًا لي؛ لم تركتني وطلبت محبوبًا سوائي.

يا ابن الروح
حـقي عـليك كـبير ال يـنسى، وفـضلي بـك عـظيم ال يـغشى، وحـبي فـيك مـوجـود ال يـغطى، ونـوري لـك مـشهود ال 

يخفى.

يا ابن البشر
قـّدرت لـك مـن الشجـر األبـهى الـفواكـه األصـفى، كـيف أعـرضـت عـنه ورضـيت بـالـذي هـو أدنـى، فـارجـع إلـى مـا 

هو خير لك في األفق األعلى.
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يا ابن الروح
خلقتك عاليًا، جعلت نفسك دانية؛ فاصعد ملا خلقت له.

يا ابن العماء
أدعوك إلى البقاء وأنت تبتغي الفناء، بم أعرضت عما نحب وأقبلت إلى ما تحب.

يا ابن اإلنسان
ال تتعّد عن حّدك وال تدع ما ال ينبغي لنفسك، اسجد لطلعة ربك ذي القدرة واالقتدار.

يا ابن الروح
ال تفتخر على املسكني بافتخار نفسك، ألني أمشي قدامه وأراك في سوء حالك وألعن عليك إلى األبد.

يا ابن الوجود
كيف نسيت عيوب نفسك واشتغلت بعيوب بعبادي. من كان على ذلك فعليه لعنة مني.

يا ابن اإلنسان
ال تنفس بخطأ أحد مادمت خاطئًا، وإن تفعل بغير ذلك ملعون أنت، وأنا شاهد بذلك.

يا ابن الروح
أيقن بأنَّ الذي يأمر الناس بالعدل ويرتكب الفحشاء في نفسه، إنَّه ليس مني ولو كان على اسمي.

يا ابن الوجود
ال تنسب إلى نفس ما ال تحبه لنفسك، وال تقل ما ال تفعل. هذ أمري عليك فاعمل به.

يا ابن اإلنسان 
ال تحرم وجه عبدي إذا سألك في شيء؛ ألن وجهه وجهي فاخجل مني.

يا ابن الوجود
حاسب نفسك في كل يوم من قبل أن تحاسب، ألنَّ املوت يأتيك بغتة وتقوم على الحساب في نفسك.

يا ابن العماء
جعلت لك املوت بشارة، كيف تحزن منه. وجعلت النور لك ضياء، كيف تحتجب عنه.

يا ابن الروح
ببشارة الروح أبشرك فاستبشر به، وإلى مقر القدس أدعوك تحصن فيه، لتستريح إلى أبد األبد.

يا ابن الروح
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روح الـقدس يبشـرك بـاألنـس، كـيف تحـزن. وروح األمـر يـؤيـدك عـلى األمـر، كـيف تـحتجب. ونـور الـوجـه يـمشي 
قدامك، كيف تضل.

يا ابن اإلنسان
ال تحزن إالّ في بعدك عنا، وال تفرح إالّ في قربك بنا والرجوع إلينا.

يا ابن اإلنسان
افرح بسرور قلبك، لتكون قابالً للقائي ومرآة لجمالي.

يا ابن اإلنسان
ال تعّر نفسك عن جميل ردائي وال تحرم نصيبك من بديع حياضي؛ لئال يأخذك الظمأ في سرمدية ذاتي.

يا ابن الوجود
اعمل حدودي حبًا لي، ثمَّ انه نفسك عما تهوى طلبًا لرضائي.

يا ابن اإلنسان
ال تترك أوامري حبًا لجمالي، وال تنس وصاياي ابتغاء لرضائي.

يا ابن اإلنسان
اركض في بر العماء ثمَّ أسرع في ميدان السماء. لن تجد الراحة إالّ بالخضوع ألمرنا والتواضع لوجهنا.

يا ابن اإلنسان
عظم أمري ألظهر عليك من أسرار العظم، وأشرق عليك بأنوار القدم.

يا ابن اإلنسان
كن لي خاضًعا ألكون لك متواضًعا، وكن ألمري ناصرًا لتكون في امللك منصورًا.

يا ابن الوجود
اذكرني في أرضي ألذكرك في سمائي؛ لتقر به عينك وتقر به عيني.

يا ابن العرش
سـمعك سـمعي فـاسـمع بـه، وبـصرك بـصري فـابـصر بـه؛ لتشهـد فـي سـرِّك لـي تـقديـًسا عـليًا، ألشهـد لـك فـي 

نفسي مقاًما رفيًعا.

يا ابن الوجود
استشهد في سبيلي راضيًا عني وشاكرًا لقضائي، لتستريح معي في قباب العظمة خلف سرادق العزَّة.

يا ابن اإلنسان
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فـكر فـي أمـرك وتـدبـر فـي فـعلك. أتـحب أن تـموت عـلى الـفراش أو تسـتشهد فـي سـبيلي عـلى الـتراب، وتـكون 
مطلع أمري ومظهر نوري في أعلى الفردوس، فأنصف يا عبد.

يا ابن اإلنسان
وجمالي تخضب شعرك من دمك لكان أكبر عندي عن خلق الكونني وضياء الثقلني، فاجهد فيه يا عبد.

يا ابن اإلنسان
لكل شيء عالمة وعالمة الحب الصبر في قضائي واالصطبار في بالئي.

يا ابن اإلنسان
املحب الصادق يرجو البالء كرجاء العاصي إلى املغفرة واملذنب إلى الرحمة.

يا ابن اإلنسان
إْن ال يـــصيبك الـــبالء فـــي ســـبيلي كـــيف تســـلك ســـبل الـــراضـــني فـــي رضـــائـــي، وإْن ال تـــمّسك املـــشقة شـــوقًــــا 

للقائي كيف يصيبك النور حبًا لجمالي.

يا ابن البشر
ك ذلــة ال تحــزن مــنها، ألّن كــلتيهما تــزوالن فــي حــني وتــبيدان فــي  إن أصــابــتك نــعمة ال تــفرح بــها، وإن تــمسَّ

حني.

يا ابن الوجود
إن يــمسك الــفقر ال تحــزن، ألنَّ ســلطان الــغنى يــنزل عــليك فــي مــدى األيــام. ومــن الــذلــة ال تــخف، ألنَّ الــعزة 

تصيبك في مدى الزمان.

يا ابن الوجود
إن تحب هذه الدولة الباقية األبدية وهذه الحياة القدمية األزلية، فاترك هذه الدولة الفانية الزائلة.

يا ابن الوجود
ال تشتغل بالدنيا؛ ألنَّ بالنار نمتحن الذهب، وبالذهب نمتحن العباد.

يا ابن اإلنسان
أنـت تـريـد الـذهـب وأنـا أريـد تـنزيـهك عـنه، وأنـت عـرفـت غـناء نـفسك فـيه، وأنـا عـرفـت الـغناء فـي تـقديـسك عـنه. 

وعمري هذا علمي وذلك ظنك؛ كيف يجتمع أمري مع أمرك.

يا ابن اإلنسان
أنـفق مـالـي عـلى فـقرائـي لـتنفق فـي الـسماء مـن كـنوز عـزٍّ ال تـفنى وخـزائـن مجـٍد ال تـبلى؛ ولـكن وعـمري إنـفاق 

الروح أجمل لو تشاهد بعيني.

يا ابن البشر
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هيكل الوجود عرشي، نظفه عن كل شيء الستوائي به واستقراري عليه.

يا ابن الوجود
فؤادك منزلي قدسه لنزولي، وروحك منظري طهرها لظهوري.

يا ابن اإلنسان
أدخل يدك في جيبي ألرفع رأسي عن جيبك مشرًقا مضيئًا.يا ابن اإلنسان

اصعد إلى سمائي لكي ترى وصالي؛ لتشرب من زالل خمٍر ال مثال وكؤب مجٍد ال زوال.

يا ابن اإلنسان
قــــد مــــضى عــــليك أيــــام، واشــــتغلت فــــيها بــــما تــــهوى بــــه نــــفسك مــــن الــــظنون واألوهــــام. إلــــى مــــتى راقــــًدا عــــلى 

بساطك. ارفع رأسك عن النوم؛ إنَّ الشمس ارتفعت في وسط الزوال، لعل تشرق عليك بأنوار الجمال.

يا ابن اإلنسان
أشــــرقــــت عــــليك الــــنور مــــن أفــــق الــــطور ونــــفخت روح الــــسناء فــــي ســــيناء قــــلبك فــــأفــــرغ نــــفسك عــــن الــــحجبات 

والظنونات ثمَّ ادخل على البساط لتكون قابالً للبقاء والئًقا للقاء كيال يأخذك موت وال نصب وال لغوب.

يا ابن اإلنسان
أزلــيتي إبــداعــي أبــدعــتها لــك، فــاجــعلها رداء لــهيكلك. وأحــديــتي إحــداثــي اخــترعــتها ألجــلك، فــاجــعلها قــميص 

نفسك لتكون مشرق قيوميتي إلى األبد.

يا ابن اإلنسان
عــظمتي عــطيتي إلــيك، وكــبريــائــي رحــمتي عــليك، ومــا يــنبغي لــنفسي ال يــدركــه أحــد ولــن تــحصيه نــفس؛ قــد 

أخزنته في خزائن سري وكنائز أمري تلطفًا لعبادي وترحًما لخلقي.
يا أبناء الهوية في الغيب

ستمنعون عن حبي وتضطرب النفوس من ذكري؛ ألنَّ العقول لن تطيقني والقلوب لن تسعني.

يا ابن الجمال
وروحـي وعـنايـتي ثـمَّ رحـمتي وجـمالـي، كـل مـا نـزلـت عـليك مـن لـسان الـقدرة وكـتبته بـقلم الـقوَّة قـد نـزلـناه عـلى 

قدرك ولحنك ال على شأني ولحني.

يا ابن اإلنسان
هـل عـرفـتم لـم خـلقناكـم مـن تـراب واحـد؛ لـئال يفتخـر أحـٌد عـلى أحـد. وتـفكروا فـي كـل حـني فـي خـلق أنـفسكم؛ 
إذًا يــــنبغي كــــما خــــلقناكــــم مــــن شــــيٍء واحــــٍد أن تــــكونــــوا كــــنفٍس واحــــدة، بــــحيث تــــمشون عــــلى رجــــٍل واحــــدة، 
وتــأكــلون مــن فــمٍ واحــد، وتــسكنون فــي أرٍض واحــدة؛ حــتى تظهــر مــن كــينونــاتــكم وأعــمالــكم وأفــعالــكم آيــات 
الـــتوحـــيد وجـــواهـــر التجـــريـــد. هـــذا نـــصحي عـــليك يـــا مـــأل األنـــوار، فـــانـــتصحوا مـــنه لتجـــدوا ثـــمرات الـــقدس مـــن 

شجر عزٍّ منيع.
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يا أبناء الروح
أنـــتم خـــزائـــني، ألنَّ فـــيكم كـــنزت آللئ أســـراري وجـــواهـــر عـــلمي، فـــاحـــفظوهـــا لـــئال يـــطَّلع عـــليها أغـــيار عـــبادي 

وأشرار خلقي.

يا ابن من قام بذاته في ملكوت نفسه
اعـــلم بـــأنـــي قـــد أرســـلت إلـــيك روائـــح الـــقدس كـــلها، وأتـــممت الـــقول عـــليك وأكـــملت الـــنعمة بـــك ورضـــيت لـــك مـــا 

رضيت لنفسي، فارض عني ثمَّ اشكر لي.

يا ابن اإلنسان
أكـــتب كـــل مـــا ألـــقيناك مـــن مـــداد الـــنور عـــلى لـــوح الـــروح. وإن لـــن تـــقدر عـــلى ذلـــك فـــاجـــعل املـــداد مـــن جـــوهـــر 
الـفؤاد، وإن لـن تسـتطيع فـاكـتب مـن املـداد األحـمر الـذي سـفك فـي سـبيلي؛ إنّـَه أحـلى عـندي مـن كـل شـيٍء، 

ليثبت نوره إلى األبد.
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