الدين البهائي
بحث ودراسة
الطبعة األولى
شهر العزة  159بديع
أيلول 2002م

من منشورات دار النشر البهائيّة في البرازيل
ِ
البهائي
الدِّين

بَح ٌ
دراسة
ث َو
َ
تأليف  :دوغالس مَارتن
وليَام ه َ
َاتشر
ترجَ مة :عبَد الحسني فكري

١

إهداء

٣

مقدمة الطبعة اإلنجليزية الثانية

٤

مقدمة الطبعة اإلنجليزية األولى

٥

مقدمة املترجم

٦

الحواشي والتوضيحات

٨

املقدمة

١٠

الفصل األول  -الخلفية التاريخية

١٣

الفصل الثاني  -البابية

١٦

الفصل الثالث  -حضرة بهاء اهلل

٢٩

الفصل الرابع  -استمرارية التوجيه والهداية

٤٣

الفصل الخامس  -التعاليم الرئيسية

٥٨

الفصل السادس  -اهلل والرسل والجنس البشري

٧٥

الفصل السابع  -النظام العاملي لحضرة بهاء اهلل

٩٣

الفصل الثامن  -اإلدارة واألحكام والقوانني

١٠٢

الفصل التاسع  -الجامعة البهائية

١١٦

الفصل العاشر  -على أعتاب قرن جديد

١٢٩

ملحق  -إدوارد كرانفيل براون

١٥٥

مقتطفات من آثار حضرة بهاء اهلل العربية

١٥٨

٢

إهداء
يهxدي املxؤلxفان هxذا الxكتاب إلxى الxرجxال والxنساء الxبواسxل الxذيxن فxدوا أنxفسهم فxي سxبيل الxديxن الxبهائxي فxي
إيران من عام 1844م حتى عام 1997م.
قال حضرة بهاء اهلل :
"الحOOمد هلل الOOذي بOOعث مOOن كOOل قOOطرة مOOن دمOOاء أولOOيائOOه َ
خOOل ًقا ال يُOOحصى ِعّ O OدتOOهم إلOOى نOOفسه
وجOعلهم مOشارق حOبّه ومOطالOع ودّه وهOم أيOادي األمOر بOني الخOلق وهOم الOذيOن نOصروا اهلل فOي كOل
االعOصار وقOامOوا عOلى مOا أراد اهلل عOلى شOأن مOا اضOطربOوا مOن املOلوك وسOطوتOهم ومOا مOنعهم
عOOن الحق صOOليل سOOيوفOOهم وصOOهيل خOOيولOOهم قOOد نOOطقوا بOOأعOOلى الOOنداء بOOني األرض والOOسماء
ودعوا الكل إلى مولى الورى ومالك اآلخرة واألولى ورب العرش والثرى…".
)من كتاب نار ونور(

٣

مقتطفات من آثار حضرة بهاء اهلل العربية

مقدمة الطبعة اإلنجليزية الثانية
قxد يxكون الxديxن الxبهائxي فxريً xدا مxن بxني األديxان املxعاصxرة والحxركxات االجxتماعxية فxيما يxتعلق بxتفاؤلxه الشxديxد
حxxول مسxxتقبل الxxجنس البشxxري .لxxقد وضxxع هxxذا الxxديxxن ثxxقة بxxني أتxxباعxxه بxxأن الxxقدرات اإليxxجابxxية املxxوروثxxة فxxي
الxxروح اإلنxxسانxxي قxxادرة عxxلى الxxتغلب عxxلى جxxميع الxxعقبات الxxتي تxxعترض تxxوحxxيد شxxعوب الxxعالxxم فxxي مxxجتمع
تxسوده الxعدالxة والسxالم .إ َّن الxطبعة األولxى مxن هxذا الxكتـاب )الxديxن الxبهائxي  -بxحث ودراسxة( قxدمxت لxلقارئ
تلك العناصر الرئيسية لهذه النظرة العاملية وأسبابها.
إ ّن الxxتطورات الxxتي حxxدثxxت خxxالل الxxثالث عشxxرة سxxنة بxxعد صxxدور هxxذا الxxكتاب ألول مxxرة عxxام 1984م أعxxطت
وزنً xxا ل xxلتفاس xxير ال xxبهائ xxية ف xxيما ي xxتعلق ب xxأح xxداث ال xxتاري xxخ .إ ّن ال xxتغييرات امل xxتسارع xxة ال xxتي يشه xxده xxا امل xxجتمع
اإلنxxسانxxي الxxتي تxxؤثxxر فxxي مxxشاعxxر البشxxر ونxxحن نxxقترب مxxن نxxهايxxة الxxقرن العشxxريxxن هxxي فxxي الxxواقxxع تxxغييرات
غxxير مسxxبوقxxة وال يxxمكن مxxقاومxxتها .فهxxذه األحxxداث مxxثل االنxxهيار املxxفاج• لxxلنظام الxxشيوعxxي ومxxا صxxاحxxبه مxxن
الحxxد مxxن سxxباق التسxxلح الxxنووي وتxxبني ودعxxم اتxxفاقxxية الxxتجارة الحxxرة فxxي أمxxريxxكا الxxشمالxxية وتxxوسxxعة الxxسوق
األوربxية املشxتركxة وبxروز قxدرة مجxلس األمxن الxدولxي الxتابxع لxألمxم املتحxدة لxلعمل ضxد الxعدوان وبxدايxة سxلسلة
جxxادة مxxن عxxملية السxxالم فxxي الشxxرق األوسxxط ،كxxلها تهxxدف إلxxى الxxتأكxxيد عxxلى االعxxتقاد بxxأنxxه مxxهما يخب• لxxنا
املس xxتقبـل ،ف xxإ َّن ال xxتعاون املش xxترك واالع xxتماد امل xxتبادل ل xxشعوب ال xxعال xxم وأم xxمه أص xxبحت ال xxيوم ح xxقيقة م xxاث xxلة
للعيان.
بxالxطبع إنxه مxن الxصعب جً xدا فxصل األحxداث اإليxجابxية عxن تxلك السxلبية الxتي وقxعت خxالل الxعقود األخxيرة.
xارا لxلبيئة يxصعب
فxالxقرن الxحالxي شهxد مxذابxح جxماعxية لxلجنس البشxري بxشكل واسxع لxم يسxبق لxه مxثيل ودم ً
حxصره وتxرد ًيxا فxي الxحياة الxروحxية واألخxالقxية إلxى دركxات سxتقود إلxى ظxلمات لxم يxكن بxمثلها مxن قxبل .ومxع
ك xxل ذل xxك ف xxقد راف xxق ه xxذه األح xxداث امل xxؤمل xxة ت xxقدم ك xxبير ف xxي ال xxعلم وامل xxعرف xxة وت xxطور واس xxع ف xxي م xxصادر ج xxدي xxدة
لxتحقيق رفxاهxية الxجنس البشxري ورخxاءه ونxمو مxنظم لxلمؤسxسات الxديxمقراطxية فxي شxتى أنxحاء املxعمورة .إنَّ
هxذا الxتقارب املxتزايxد بxني تxص ّور حxضرة بxهاء اهلل الxسماويxة للمسxتقبل ومجxريxات األمxور فxي الxعالxم قxد دعxانxا
إلى إعداد طبعة ثانية معدلة وحديثة ومزيدة توخيًا للفائدة.
إ َّن عxxملنا هxxذا قxxد مxxنحنا فxxرصxxة تxxصحيح األخxxطاء ومxxا سxxقط سxxه ًوا ومxxا غxxفل عxxنا ذكxxره فxxي الxxطبعة األولxxى.
ك xxما ن xxأم xxل ب xxأن ن xxكون ق xxد وف xxقنا ف xxي امل xxحاف xxظة ع xxلى ال xxتوازن ب xxني امل xxوض xxوع xxية واالل xxتزام ال xxلذي xxن م xxيزا ال xxطبعة
األولى وحازا على تقدير قرائنا األعزاء.
ن xxدي xxن ب xxشكر خ xxاص ل xxلسيدة ت xxيري ك xxاس xxيدي ول xxزم xxالئ xxها ال xxعام xxلني ف xxي م xxؤس xxسة ال xxطبع والنش xxر ال xxبهائ xxية
األم xxري xxكية  Bahá'í Publishing Trustمل xxا ق xxدم xxوه م xxن م xxساع xxدة م xxهنية ق xيّمة .ك xxما ن xxقدم خ xxال xxص ت xxقدي xxرن xxا
لزوجتينا جوديث وإليزابيث اللتني منحتانا الدعم املعنوي لهذا العمل وأعمال أخرى خالل سنوات عدة.
دوغالس مارتن
٤

وليام هاتشر
الندك  -سويسرا
األول من شهر تموز )يوليو( عام 1997م.

مقدمة الطبعة اإلنجليزية األولى
بxxناء عxxلى تxxشجيع املxxحفل الxxروحxxانxxي املxxركxxزي فxxي كxxندا قxxامxxت مجxxموعxxة مxxن الxxطلبة والxxباحxxثني عxxام 1974
ب xxتأس xxيس م xxؤس xxسـة ل xxدع xxم دراس xxة م xxنهجية وم xxنظمة ل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي ع xxلى املس xxتوى ال xxجام xxعي .ف xxازده xxرت
املجxxموعxxة فxxي أعxxمالxxها الxxتي أعxxدت فxxيها مxxحاضxxرات وسxxلسلة مxxن النشxxرات إلxxى جxxانxxب تxxنظيم املxxؤتxxمرات.
والxيوم تxعتز مxؤسxسة الxدراسxات الxبهائxية ومxقرهxا الxرئxيسي فxي أوتxاوا بxكندا بxوجxود عَّ xدة فxروع منتسxبة إلxيها
في مختلف أقطار العالم.
وم xxع ت xxنام xxي ه xxذه امل xxؤس xxسة ف xxقد أدرك xxنا أ َّن امل xxراج xxع امل xxتوف xxرة ح xxال ً xيا ليس xxت ك xxاف xxية ل xxتلبية ال xxحاج xxة إل xxى ك xxتاب
دراس xxي تس xxتند إل xxيه م xxواد ال xxدراس xxة ل xxطالب امل xxرح xxلة ال xxجام xxعية األول xxى .وله xxذا ك xxان xxت ال xxنتيجة ص xxدور ه xxذا
الxكتاب .ولxلمؤسxسة مxنا كxل الxشكر والxتقديxر عxلى طxرحxها هxذه املxبادرة الxتي تxحولxت إلxى مشxروع كهxذا وعxلى
دعمها املتواصل لنا إلخراجه.
كxxما نxxود أ ْن نxxقدم خxxالxxص شxxكرنxxا لxxلسيد /تxxود لxxوسxxن مxxن معهxxد الxxدراسxxات اإلسxxالمxxية فxxي جxxامxxعة مxxك كxxيل
 McGill Universityال xxذي راج xxع ال xxفصل األول  -الخ xxلفية ال xxتاري xxخية -وأي ً x
xضا ش xxكرن xxا ل xxلسيدة ب xxراون xxلي
ت xxوم xxاس ال xxتي س xxاه xxمت ب xxخبرت xxها امل xxهنية امل xxتخصصة ف xxي م xxجال التح xxري xxر وم xxا ي xxتعلق ب xxه م xxن أم xxور ف xxنية وث xمَّ
تxقديxرنxا لxلسيدة مxاريxون فxنلي مxن جxامxعة الفxال الxتي تxكرمxت بxترجxمة املxصطلحات الxفارسxية والxعربxية .كxما
نxxعرب عxxن شxxكرنxxا أيً x
xضا لxxلسيد /الري بxxكنل والxxسيدة بxxتي فشxxر مxxن مxxؤسxxسة النشxxر والxxتوزيxxع الxxبهائxxية فxxي
أمxريxكا لxلمساعxدات الجxمة واملxتعددة الxتي مxنحانxا إيxاهxا كxما أنxنا مxديxنان لxلسيدة سxوزان لxيونxز عxلى الxجهود
التي بذلتها في مراجعة مخطوطة الكتاب خالل مراحل متعددة.
xيرا نxقدم خxالxص شxكرنxا لxلعديxد مxن األصxدقxاء الxبهائxيني الxذيxن شxجعونxا عxلى الشxروع بهxذا الxعمل وعxلى
وأخ ً
األخص زوجتينا العزيزتني اللتني لوال تف ّهمهما ودعمهمـا لنا ملا أنجزنا هذا الكتاب.
دوغالس مارتن
وليام هاتشر
تورنتو – كندا
 8تموز )يوليو( 1984م

٥

مقدمة املترجم
ص xxدر ه xxذا ال xxكتاب أص xالً ب xxال xxلغة اإلنج xxليزي xxة ف xxي ع xxام  1984م xxيالدي ،ت xxحت ع xxنوان The Bahá'í Faith,
 The Emerging Global Religionوم xxن ث َّ xم ص xxدرت ط xxبعة ث xxان xxية م xxن ّقحة ل xxه ف xxي ع xxام 1997م وق xxد ق xxمت
بxxترجxxمة الxxنسخة املxxن ّقحة الxxتي بxxني أيxxديxxكم بxxناء عxxلى تxxوصxxية كxxريxxمة مxxن دائxxرة األبxxحاث الxxتابxxعة لxxبيت الxxعدل
األعxظم حxيث أشxارت تxلك الxدائxرة إلxى أهxمية هxذا الxكتاب .يxالحxظ الxقارئ شxمولxية الxكتاب مـxن حxيث تxعريxفه
ميسxر لxلطالئxع املxقدسxة والxرمxوز الxرئxيسية
ّx x
لxلديxن الxبهائxي مxن كxافxة جxوانxبه وأركxانxه .بxدايxة يتحxدث عxن تxاريxخ
ف xxي ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي وه xxم ح xxضرة ال xxباب وب xxهاء اهلل وع xxبد ال xxبهاء وش xxوق xxي أف xxندي .وم xxن ثَّ x xم ي xxتطرق ال xxكتاب
للحxxديxxث عxxن الxxتعالxxيم الxxرئxxيسية لxxلديxxن الxxبهائxxي وطxxبيعتها وأهxxميتها ومxxفهومxxها .وفxxي الxxفصل الxxسادس يxxدور
الح xxدي xxث ع xxن ال xxذات اإلل xxهية وع xxالق xxتها ب xxاألن xxبياء وال xxرس xxل وال xxجنس البش xxري وامل xxفهوم ال xxبهائ xxي م xxن غ xxرض
البشxxريxxة مxxن الxxوجxxود ومxxا مxxسئولxxية اإلنxxسان تxxجاه خxxالxxقه ومxxا هxxو الxxروح ومxxا طxxبيعته ومxxفهومxxه .أ ّمxxا الxxفصلني
الxxسابxxع والxxثامxxن فxxيتعلقان بxxالxxنظام الxxعاملxxي الxxذي أتxxى بxxه حxxضـرة بxxهاء اهلل ومxxا يxxحتويxxه مxxن قxxوانxxني وأحxxكام
ونظام إداري ومؤسسات تعتبر اليوم املرجع الرئيسي لكافة البهائيني في العالم.
فxي الxفصل الxتاسxع مxن الxكتاب يxنصب الحxديxث عxن الxجامxعة الxبهائxية وطxبيعتها ومxفهومxها ومxيزاتxها والxدور
الxذي قxامxت بxه الxجامxعات الxبهائّ xية فxي شxتّى أنxحاء الxعالxم مxن أجxل تxرسxيخ دعxائxم األخّ xوة واملxحبة والxوحxدة
بxني كxافxة أفxراد الxجنس .أ ّمxxا الxفصل الxعاشxر فيتحxدث عxن األنشxطة واإلنxجازات الxبهائّ xية الxتي كxان لxها أثxر
مxxلموس ومxxسموع عxxلى كxxافxxة األصxxعدة سxxواء كxxانxxت داخxxل الxxجامxxعة الxxبهائxيّة أو خxxارجxxها والxxتي وقxxعت خxxالل
xيرا يxنهي املxؤلxفان كxتابxهما بxالحxديxث عxن التحxديxات الxتي
العشxر سxنوات األخxيرة مxن الxقرن العشxريxن .وأخ ً
تxواجxه الxجامxعة الxبهائxيّة والxبهائxيني فxي الxعالxم الxيوم لxكي يxواجxهوا املسxتقبل .ويxتساءل املxؤلxفان هxل تسxتطيع
هxذه الxجامxعة أن تxحافxظ عxلى وحxدتxها وقxوتxها خxالل الxسنوات الxقادمxة مxع دخxول أفxراد مxن مxختلف الxطبقات
واألعxراق والxثقافxات إلxيها؟ وهxل البشxريxة مسxتعدة لxتقبل نxداء هxذا الxديxن؟ وهxل آن األوان لxقبول هxذه الxدعxوة
بxاعxتبارهxا الxبديxل الxنموذجxي مxن بxني كxافxة األنxظمة الxسياسxية واالجxتماعxية والxديxنية واالقxتصاديxة الxسائxدة
اليوم والقادرة على سد احتياجات الجنس البشري؟ إن اإلجابة ستكون عندك أيها القارئ.
ومxا يسxبغ عxلى هxذا الxكتاب أهxمية خxاصxة أنxه كxتب بxأسxلوب مxوضxوعxي وحxيادي ومxتّزن وأن جxميع الxوقxائxع
وامل xxفاه xxيم م xxدع xxوم xxة بمس xxتندات ون xxصوص ج xxاءت م xxن أق xxالم م xxؤس xxسي ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي وم xxن ك xxتب وم xxراج xxع
منشورة كما تم ذكر أسماء جميع هذه املراجع على هامش صفحات الكتاب.
وف xxي ال xxختام أش xxعر ب xxأن xxه م xxن ال xxواج xxب ع xxلي أن أق xxدم ال xxشكر الج xxزي xxل وال xxتقدي xxر ل xxكل م xxن س xxاه xxم ف xxي إع xxداد
وطxxباعxxة ومxxراجxxعة الxxترجxxمة عxxلى عxxدة مxxراحxxل .وأود أن أخxxص بxxالxxشكر والxxتقديxxر والxxعرفxxان األخxxوات األعxxزاء:
فxرح آشxنائxي ومxنى سxيسانxي ونسxريxن جxابxري عxلى الxجهود الxتي بxذلxوهxا فxي مxراجxعة الxترجxمة ومxطابxقتها
مxxع األصxxل اإلنجxxليزي أمxxا الxxسيِّد مxxصطفى صxxبري فxxقد كxxان لxxه دور كxxبير فxxي املxxراجxxعة الxxلغويxxة والxxنحويxxة
لكافة فصول الكتاب وإبداء مالحظاته القيّمة التي أخذت بعني االعتبار فَ َل ُه ُّ
كل الشكر والعرفان.
٦

أمxxا شxxكري الxxخاص فxxهو مxxقدم لxxلسيدة الxxفاضxxلة نxxدى سxxلمانxxبور ملxxساعxxدتxxي عxxلى فxxهم الxxعديxxد مxxن الجxxمل
اإلنجxxليزيxxة امل ُْ xع ِ
ض َلة واملxxصطلحات الxxغربxxية .وال يxxفوتxxني فxxي الxxختام إالّ أن أُثxxني وأُقّ xدر مxxا قxxامxxت بxxه زوجxxتي
الxعزيxزة مxن دعxم غxير محxدود ومxساعxدة مسxتمرة وهxيأت لxي الxجو املxناسxب ألت ّxمم هxذا الxعمل .فََ xلها مxني كxل
محبة وتقدير.
عبد الحسني فكري
شباط )فبراير( عام 2000

٧

الحواشي والتوضيحات
مالحظات املترجم :
 -1جxxميع اآلثxxار الxxتي نxxزلxxت مxxن قxxلم حxxضرة الxxباب وحxxضرة بxxهاء اهلل وحxxضرة عxxبد الxxبهاء كxxانxxت إ ّمxxا بxxالxxلغة
الxxفارس xيّة أو الxxعرب xيّة وقxxد تxxمت تxxرجxxمة بxxعض اآلثxxار الxxفارس xيّة لxxهم إلxxى الxxلغة الxxعرب xيّة .ولxxكي يxxميّز الxxقارئ
األصل العربي عن غيره فقد طبع النص العربي بالخط العريض.
 -2هxناك بxعض آثxار لxحضرة عxبد الxبهاء لxم اسxتطع إيxجاد األصxل الxعربxي أو الxفارسxي لxها ولهxذا تxرجxمت
من النص اإلنجليزي مباشرة وقد أضيفت بعدها عبارة )مترجم عن اإلنجليزيّة(.
 -3ج xxاءت آث xxار ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي ول xيّ أم xxر ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ب xxال xxفارس xيّة وال xxعرب xيّة واإلنج xxليزيّ xxة وغ xxال xxبيّة
الxنصوص الxتي جxاءت فxي الxكتاب هxي مxن أصxول إنجxليزيّxة ،وقxد قxمت بxترجxمتها إلxى الxعربxيّة مxع ذكxر اسxم
xلما بxأ َّن غxالxبية آثxار حxضرة شxوقxي أفxندي لxم تxترجxم إلxى الxلغة الxعربّ xية .إنَّ
األثxر اإلنجxليزي فxي الxهامxش .ع ً
أثxره الxوحxيد الxذي تxرجxم إلxى الxعربxيّة وفxي مxتناول الxيد حxتى اآلن هxو كxتاب  God Passes Byالxذي صxدر
ب xxعنوان "ك xxتاب ال xxقرن ال xxبدي xxع" ت xxرج xxمة ال xxدك xxتور مح xxمد ال xxعزاوي )م xxن م xxنشورات دار النش xxر ال xxبهائx xيّة ف xxي
البرازيل– نيسان  (1986ويشار إلى هذا املصدر باالسم العربي فقط.
-4لxقد تxكررت اإلشxارة إلxى كxتاب "مxنتخباتxي" واملxقصود مxنه كxتاب " مxنتخباتxي از آثxار حxضرت بxهاء اهلل "
وهxو عxبارة عxن مxقتطفات مxن آثxار حxضرة بxهاء اهلل الxفارسxيّة والxعربxيّة الxتي تxرجxمها حxضرة شxوقxي أفxندي
إل xx x x xى ال xx x x xلغة اإلنج xx x x xليزي xx x x xة وص xx x x xدرت ت xx x x xحت ع xx x x xنوان Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh
واختصارا للعنوان يشار إلى هذا املصدر بكلمة "منتخباتي".
ً
-5تج xxدر اإلش xxارة إل xxى أ َّن آث xxار ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي ال xxتي ك xxتبت أص xالً ب xxال xxلغة اإلنج xxليزي xxة وامل xxذك xxورة ف xxي
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
٨

God Passes By
xظرا ألن املxراجxع
وكxما ذكxر ،فxإ َّن الxكتاب األخxير هxو الxوحxيد الxذي تxرجxم وصxدر بxالxلغة الxعربxية حxتى اآلن .ون ً
املذكورة أصلها باإلنجليزية فقد جاء اسم الكتاب باإلنجليزية في الحواشي والتوضيحات.
-6ه xxناك م xxراج xxع أج xxنبية ك xxثيرة أش xxير إل xxيها ف xxي ال xxكتاب ول xxكنها غ xxير م xxترج xxمة إل xxى ال xxلغة ال xxعرب xxية وق xxد ذك xxرت
أسماء هذه املراجع باللغة األجنبية مع ترجمة عنوان املرجع باللغة العربية أحيانا ووضعه بني قوسني.

٩

املقدمة
يxعتبر الxديxن الxبهائxي أحxدث األديxان املسxتقلة الxعاملxية .فxمنذ دعxوتxه السxريxة فxي إيxران خxالل مxنتصف الxقرن
الxتاسxع عشxر اسxتطاع هxذا الxديxن أ ْن ينتشxر فxعليًا فxي جxميع بxقاع الxعالxم وأ ْن يxؤسxس مxؤسxساتxه اإلداريxة
ف xxي أك xxثر م xxن م xxائ xxتي دول xxة وإق xxليم مس xxتقل وق xxد اح xxتضنه ال xxعدي xxد م xxن ال xxناس م xxن خ xxلفيات ث xxقاف xxية وج xxنسية
واجتماعية ودينية مختلفة.
xاسxا عxلى تxلك الxتي أتxى بxها حxضرة بxهاء اهلل .إنَّxه لxيس مxذهxبا
هxذا الxديxن هxو ديxن مxميـز ،وتxعتمد تxعالxيمه أس ًx x
أو حxxركxxة تجxxديxxديxxة أو فxxرقxxة مxxنشعبة مxxن ديxxن آخxxر أو نxxظا ًمxxا فxxلسف ًيا كxxما أ َّن الxxديxxن الxxبهائxxي لxxيس مxxحاولxxة
إليجاد دين جديد بواسطة التوفيق بني تعاليم وأحكام الديانات األخرى .يقول العالم أرنولد تويني:
"الxxبهائxxية ديxxن مسxxتقل فxxي مxxصاف اإلسxxالم واملxxسيحية والxxديxxانxxات الxxعاملxxية األخxxرى املxxعترف بxxها .كxxما إنxxها
ليست فرقة منشعبة من دين آخر .إنها دين مستقل بحد ذاته وله وضع األديان األخرى املعترف بها" .
يxxتناول هxxذا الxxكتاب دراسxxة مجxxموعxxة واسxxعة وكxxبيرة مxxن الxxتعالxxيم الxxبهائxxية .فxxي بxxدايxxة األمxxر يxxكون مxxفي ًدا أن
نxتذكxر بxأن الهxدف الxرئxيسي لxلديxن الxبهائxي هxو وحxدة الxجنس البشxر .وأ َّن الxرسxالxة األسxاسxية الxتي أتxى بxها
حxxضرة بxxهاء اهلل تxxقول بxxأن الxxوقxxت قxxد حxxان لxxتوحxxيد البشxxريxxة فxxي عxxائxxلة عxxاملxxية واحxxدة وأكَّ xد بxxأ َّن اهلل سxxبحانxxه
وتxxعالxxى قxxد حxxرك قxxوى تxxاريxxخية تxxعمل عxxلى إيxxجاد وعxxي عxxاملxxي بxxأن قxxاطxxبة الxxجنس البشxxري هxxو فxxي الxxواقxxع
واح xxد ومتح xxد وأنَّ xxه ن xxوع م xxميز وش xxري xxف .ي xxعتقد ال xxبهائ xxيون ب xxأن دي xxنهم ل xxه دور ه xxام ل xxيلعبه ف xxي ه xxذه ال xxعملية
التاريخية التي سوف تؤدي إلى ظهور وبروز حضارة عاملية.
وبxعي ًدا عxن هxذه الxرؤيxة املxثيرة ،فxإ َّن الxديxن الxبهائxي يحxظى بxأهxمية خxاصxة لxدى الxطلبة الxذيxن يxدرسxون تxاريxخ
األديxان .والسxبب فxي ذلxك يxرجxع إلxى أن جxميع حxوادثxه ووقxائxعه مxتوفxرة وثxابxتة ويxمكن الxحصول عxليها .إنَّxهُ
م xxن ال xxصعب ب xxل م xxن املس xxتحيل أن ن xxعرف ب xxال xxضبط ال xxقوى املح xxرك xxة ال xxتي أدت إل xxى ظ xxهور ووالدة وت xxطور
األديxxان الxxسماويxxة الxxسابxxقة املxxعروفxxة .إ َّن شxxرح طxxبيعة تxxعالxxيم بxxوذا والxxحوادث الxxتي صxxاحxxبت حxxياة الxxسيد
املxسيح والxعصر الxذي عxاش فxيه زردشxت وطxبيعة نxفوذه وحxتى إثxبات الxوجxود الxتاريxخي "لxكرشxنا" جxميعها
تxبدو مxشاكxل غxير محxلولxة .أمxا حxياة سxيدنxا محxمد عxليه السxالم وشxخصيته فxتبدو أكxثر يس ًxرا فxي الxحصول
عليها ومع ذلك هناك تضادات واختالفات كثيرة في العديد من الحوادث الهامة لحياته.
يxعتبر إدوارد كxرانxفل بxراون أحxد أوائxل املxؤرخxني الxغربxيني الxذيxن أبxدوا اهxتمامxا لxدراسxة الxتاريxخ الxبهائxي وهxو
مسxxتشرق مxxعروف مxxن جxxامxxعة كxxمبردج .وكxxانxxت وجxxهة نxxظره فxxي أ َّن هxxذا الxxديxxن املxxغمور آنxxذاك اسxxتطاع أنْ
يوفر فرصة فريدة إلجراء دراسة مستفيضة كيف أ َّن دينًا جدي ًدا مستقالً يأتي إلى حيز الوجود حيث قال:
"هxxنا يxxمكن لxxطالxxب دراسxxة األديxxان أن يxxفكر مxxليًا بxxأولxxئك الxxذيxxن ارتxxقوا مxxع مxxرور الxxوقxxت إلxxى رتxxبة األبxxطال بxxل
إل xxى م xxرت xxبة أن xxصاف اآلل xxهة ول xxم تفس xxده xxم األوه xxام والخ xxراف xxات وي xxمكن ل xxلطال xxب أن ي xxتحقق ب xxواس xxطة ش xxاه xxد
مس xxتقل ح xxول ظ xxاه xxرة ال xxهيجان ال xxغري xxب م xxن الح xxماس واإلي xxمان وال xxتقوى وال xxبسال xxة ال xxفذَّة وح xxتى ال xxتعصب
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الxxديxxني حxxيث ارتxxبطت جxxميعها وتxxشابهxxت مxxع حxxوادث الxxقرون األولxxى مxxن تxxاريxxخ الxxجنس البشxxري .كxxما أنَّ
الxxطالxxب قxxادر عxxلى أ ْن يشهxxد مxxيالد ديxxن يسxxتطيع أ ْن يxxشق طxxريxxقه بxxني األديxxان الxxكبيرة فxxي الxxعالxxم وهxxو أمxxر
ليس باملحال".
وأشار إلى ذلك ً
أيضا أحد املراقبني املعاصرين من خارج الجامعة البهائية حيث قال:
"إ َّن الحxركxة الxبابxية والxبهائxية تxعطي مxؤرخxي األديxان مxصادر قxيمة لxدراسxة أصxلها وتxطورهxا بxصورة ال تxوجxد
ف xxي أي دي xxن آخ xxر وه xxناك س xxببان ل xxذل xxك ،األول :إن ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ه xxو أح xxدث األدي xxان ألن س xxائ xxر األدي xxان
األخxرى بxدأت مxنذ مxئات أو آالف الxسنني .ومxن بxني مxا يxسمى بxاألديxان الxعاملxية الxرئxيسية الxحية األحxد عشxر
فإ َّن الدين اإلسالمي الذي ظهر في القرن السابع امليالدي وديانة السيخ التي ظهرت في القرن السادس
عشxر املxيالدي فxقط يxتجاوز عxمرهxا بxضع مxئات مxن الxسنني وبxاقxي األديxان مxثل :الxهندوسxية والxبوذيxة والxيانxية
والxطاويxة والxكونxفوشxسية والxشنتو والxزردشxتية والxيهوديxة واملxسيحية فxيرجxع تxاريxخ نxشأتxها إلxى آالف الxسنني.
أم xxا ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ف xxقد ن xxشأ ف xxي م xxنتصف ال xxقرن امل xxاض xxي )ع xxام 1844م( ووص xxل إل xxى آخ xxر م xxرح xxلة م xxن
مxراحxل تxطوره الxتكويxني عxام 1963م ويxكون الxوقxت الxحاضxر مxناسxبًا لxدراسxة هxذا الxتطور .ولهxذا فxإن الxديxن
البهائي هـو دين العصر الحديث وبالطبع أكثر قابلية للدراسة والفهـم عن األديان القديمة".
ومxنذ زمxن قxريxب كxان اضxطهاد الxبهائxيني اإليxرانxيني فxي إيxران بxواسxطة الxحكومxة اإلسxالمxية سxببًا فxي جxذب
xظرا أل َّن هxذا االضxطهاد كxان لسxبب ديxني بxحت فxإ َّن االهxتمام انxصب عxلى الxديxن
انxتباه األوسxاط الxدولxية .ون ً
ال xxبهائ xxي ن xxفسه .وم xxا ت xxناق xxلته األوس xxاط ال xxغرب xxية ووس xxائ xxل اإلع xxالم ك xxان ي xxدور ح xxول ع xxقيدة ال xxفرد ال xxبهائ xxي
واختالفه عن اإلسالم واألحداث التاريخية السابقة التي أدت إلى نشوب الحوادث األخيرة.
إ َّن الكتاب الذي بني أيديكم يغطي في محتواه على أربعة جوانب رئيسية للدراسة هي:
-1
-2
-3
-4

تاريخ الديانتني البابية والبهائية.
التعاليم البهائية الرئيسية.
طبيعة املؤسسات البهائية.
تطور الجامعة البهائية.

وتxتطرق خxاتxمة الxكتاب إلxى بxعض التحxديxات الجxديxدة الxتي تxواجxه الxديxن الxفتي نxتيجة ملxا تxمتع بxه مxن نxجاح
باهر خالل ما يربو على املائة والخمسني سنة من نموه وتطوره.
إ َّن دراسxxة أي ديxxن يxxحتاج إلxxى تحxxديxxات خxxاصxxة .وخxxالفًxxا لxxغالxxبية الxxظواهxxر الxxعلمية ودراسxxاتxxها فxxإ َّن الxxديxxن
يxحاول درك وفxهم اإلنxسان نxفسه .وال يxحتاج الxديxن إلxى انxتباه فحسxب بxل إلxى تxكريxس وتعهxد .ولهxذا السxبب
هxناك الxكثير مxن مxفكري األديxان أصxروا عxلى أ َّن هxناك تxناق ً
xبيرا بxني الxديxن والxعلم وأ َّن عxالxم الxديxن هxو
xضا ك ً
أبعـد وأعلى بكثير من عالم العلوم واكتشافاته.
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وهxxنا يxxأتxxي الxxديxxن الxxبهائxxي لxxيساعxxد الxxذيxxن تعهxxدوا بxxدراسxxته .إ َّن أحxxد تxxعالxxيم حxxضرة بxxهاء اهلل يxxقضي بxxأنَّ
ال xxعقل ه xxو أع xxظم ه xxبة إل xxهية ل xxلجنس البش xxري .ويس ِّ xلم ال xxبهائ xxيون ب xxأ َّن ال xxعقل ي xxجب أن يس xxتخدم ف xxي ج xxميع
الxظواهxر الxطبيعية بxما فxيه الxظواهxر الxروحxانxية وأن األداة املسxتخدمxة لxذلxك هxي الxنظريxات الxعلمية .أكَّ xد لxنا
حضرة عبد البهاء االبن األرشد لحضرة بهاء اهلل واملفسر املعني لتعاليم وأحكام والده بأن:
"يxxجب أن يxxكون الxxديxxن مxxطاب ً xقا لxxلعلم والxxعقل وإن خxxالxxفهم فxxهو أوهxxام أل َّن الxxعلم حxxقيقة وإذا كxxان مxxوضxxوع
ديني مخالفـًا للعلم والعقل فهـو وهم .العلـم الحقيقي بمثابة نور وما خالفه ظالم".
xفتوحxا إلxى أبxعد الحxدود.
ولهxذا فxإ َّن طxالxب الxدراسxات الxبهائxية سيجxد أمxامxه مxوضxو ًxعxا لxلبحث واالسxتقصاء م ً x
أمxxا مxxا غxxمض مxxنه فxxإنَّxxه يxxخضع ملحxxدوديxxة إدراك اإلنxxسان شxxأنxxه شxxأن مxxا غxxمض عxxليه فxxي عxxالxxم الxxطبيعة.
وب xxمعنى آخ xxر ،ف xxإن ت xxلك ال xxغوام xxض ال ت xxعني وج xxود ت xxناق xxض ب xxني ال xxعلم وال xxعقل ف xxي ع xxال xxم ال xxطبيعة .إن وج xxود
الxقليل الxشعائxر الxديxنية فxي الxديxن الxبهائxي وغxياب رجxال الxديxن والxكهنوت الxذيxن يxدعxون الxعلم واملxعرفxة وذوي
سلطات معينة جعال من الوصول والحصول على اآلثار املقدسة لرموز الدين البهائي سهلة وميسرة.
وبxxرغxxم ذلxxك فxxإن دراسxxة الxxديxxن ال تxxعتبر جxxز ًءا مxxن عxxلم األحxxاثxxة )الxxبليونxxتولxxوجxxيا( إنxxه فxxحص واسxxتقصاء فxxي
ظ xxاه xxرة ح xxية ب xxحيث ي xxجب ف xxهمه ج xxي ًدا وإل xxى أب xxعد ح xxدود م xxمكنة ،وذل xxك ل xxيس ب xxواس xxطة ال xxعقل فحس xxب وإن xxما
بxxواسxxطة الxxقلب أيً x
xضا إ ْن أردنxxا الxxوصxxول إلxxى فxxهم وإدراك واضxxح .إ َّن الxxديxxن الxxبهائxxي أصxxبح الxxيوم يxxمثل
عxقيدة راسxخة فxي قxلوب عxدة مxاليxني مxن البشxر ،عxقيدة تxمثل أهxم عxنصر فxي حxياة اإلنxسان وبxها آمxن عxدة
ألوف من البشر ويتحملون اليوم صنوف االضطهاد واملوت في سبيله.
إ َّن م xxؤل xxفي ه xxذا ال xxكتاب ح xxاوال إي xxجاد م xxوازن xxة ب xxني اح xxتياج xxات ال xxعقل وال xxقلب ال xxتي ي xxواج xxهها ع xxادة دارس xxو
األديان.
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الفصل األول  -الخلفية التاريخية
إ َّن ال xxتأك xxيد ع xxلى أ َّن ه xxناك دي xنًا مس xxتقالً ع xxن ب xxاق xxي األدي xxان ال ي xxعني أ َّن ه xxذا ال xxدي xxن ق xxد ب xxدأ م xxن ف xxراغ .ف xxقد
ظهxرت الxبوذيxة مxن الxهندوسxية الxتقليديxة وبxعد أن عxبرت الxبوذيxة جxبال الxهمااليxا أخxذت شxكلها الxكامxل كxديxن
مسxتقل و ُقِّ xد َر لxها أن تxكون قxوة ثxقافxية رئxيسية فxي الxصني والxيابxان وأراضxي جxنوب شxرق آسxيا .وبxاملxثل فxقد
بxدأ الxسيد املxسيح وأتxباعxه دعxوتxهم فxي ظxل الxدعxوة الxيهوديxة ،وملxدة قxرنxني اعxتبرت الxشعوب املxجاورة لxها إنَّxها
دع xxوة تج xxدي xxدي xxة م xxتفرع xxة ع xxن ال xxدي xxان xxة األم .ل xxم ت xxعرف امل xxسيحية دي xxان xxة مس xxتقلة ب xxكتاب xxها امل xxقدس وم xxا ل xxها م xxن
أحxكام ومxؤسxسات وشxعائxر ديxنية إال عxندمxا بxدأت فxي جxذب أعxداد كxبيرة مxن الxناس مxن الxعديxد مxن أجxناس
وأعراق غير سامية في أطراف البحر األبيض املتوسط.
نxشأ الxديxن الxبهائxي مxن اإلسxالم مxثلما نxشأت املxسيحية مxن عxقيدة الxيهود حxول ظxهور املxسيح .وعxليه تxكون
الxبهائxية قxد حxققت االعxتقاد اإلسxالمxي بxمجيء الxيوم اآلخxر .وعxلى هxذا الxسياق فxإ َّن الxديxن الxبهائxي مسxتقل
xيرا واعxxترف بxxه أحxxد كxxبار عxxلماء اإلسxxالم وهxxو الxxعالxxم الجxxليل سxxيد
تxxما ًمxxا عxxن ديxxن نxxشأتxxه .وهxxذا مxxا أكxxده أخً x
محمد حسني طباطبائي حيث قال صراحة:
ً
وأيضا:
"الفرقة الباب ّية والبهائ ّية ...يجب على أن ال تعتبر بأي حال فرق منشعبة من الشيعة".
xسنة أقxxروا بxxعدم وجxxود ارتxxباط بxxينهم وبxxني الxxديxxن الxxبهائxxي" .وفxxي عxxام 1925م أصxxدرت
"حxxتى املسxxلمون الّ x
امل xxحكمة الش xxرع xxية ف xxي ب xxبا ب xxمصر ال xxحكم ال xxتال xxي" :إ َّن ال xxبهائ xxية دي xxن ج xxدي xxد ق xxائ xxم ب xxذات xxه ل xxه ع xxقائ xxد وأص xxول
وأحxxكام خxxاصxxة تxxغايxxر وتxxناقxxض عxxقائxxد وأصxxول وأحxxكام الxxديxxن اإلسxxالمxxي تxxناقً x
xضا تxxا ًمxxا ،فxxال يxxقال لxxلبهائxxي
مسلم وال العكس كما ال يقال للبوذي أو البرهمي أو املسيحي مسلم وال العكس".
ظهxر هxذا الxديxن الجxديxد أوالً فxي بxالد فxارس ذات الxغالxبية اإلسxالمxية ومxن ثxم انتشxر بxني املxناطxق اإلسxالمxية
امل xxجاورة ال xxتاب xxعة ل xxإلم xxبراط xxوري xxة ال xxعثمان xxية وال xxروس xxية ووص xxل إل xxى ش xxمال ال xxهند .وع xxلى ال xxرغ xxم م xxن أ َّن ب xxعض
املxxؤمxxنني األوائxxل كxxانxxوا مxxن خxxلفيات يxxهوديxxة ومxxسيحية وزردشxxتية ولxxكن غxxالxxبيتهم كxxانxxوا مxxن املسxxلمني وكxxانxxت
أف xxكاره xxم ال xxدي xxنية مس xxتوح xxاة م xxن ال xxقرآن .وق xxد اه xxتموا أص xالً ف xxي أف xxكار وم xxعتقدات ال xxدي xxن الج xxدي xxد ال xxخاص xxة
بxxتحقيق الxxنبوات والxxبشارات الxxقرآنxxية وتxxفسير الxxتعالxxيم اإلسxxالمxxية .وقxxد أعxxتبر عxxلماء الxxديxxن املسxxلمون أتxxباع
xظرا للخxلفية اإلسxالمxية لxلديxن الxبهائxي فxإنَّxه مxن املxهم
هxذه الxدعxوة الجxديxدة مxرتxديxن ومxارقxني عxلى اإلسxالم ن ً
أن نxxبدأ دراسxxتنا بxxاألخxxذ بxxعني االعxxتبار األصxxل اإلسxxالمxxي الxxذي نxxشأ مxxنه الxxديxxن الxxبهائxxي .هxxذا األمxxر هxxام
لس xxبب آخ xxر وه xxو أن اإلس xxالم ي xxتطاب xxق م xxع م xxفهوم ال xxتاري xxخ ال xxدي xxني وال xxعالق xxة ب xxني األدي xxان وال xxلتني ت xxعتبران
أس xxاس ال xxتعال xxيم ال xxبهائ xxية .ورب xxما ي xxكون ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ف xxري ً xدا ف xxي ذل xxك ح xxيث أنَّ xxه ي xxقبل دون ق xxيد أو ش xxرط
حxxقيقة وسxxماويxxة األديxxان الxxعظيمة األخxxرى .يxxعتقد الxxبهائxxيون بxxأ َّن سxxيدنxxا إبxxراهxxيم ومxxوسxxى وزردشxxت وبxxوذا
واملxxسيح ومحxxم ًدا هxxم جxxمي ًعا رسxxل مxxبعوثxxون مxxن جxxانxxب إلxxه واحxxد .فxxتعالxxيم ومxxبادئ هxxؤالء األنxxبياء واملxxرسxxلني
هxي بxمثابxة الxطريxق لxلخالص والxنجاة الxتي تxساهxم فxي إصxالح وتxعديxل شxئون لxعالxم أل َّن اإلنxسان كxما يxقول
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حxضرة بxهاء اهلل "قxد خxلق مxن أجxل إصxالح الxعالxم" ولxكن مxا يxعتقده الxبهائxيون هxو أ َّن الهxدايxة اإللxهية خxالل
فxترات مxختلفة مxن تxاريxخ الxجنس البشxري هxي هxدايxة مxتدرجxة ومسxتمرة .إ َّن كxل رسxالxة سxماويxة جxاءت أكxمل
وأشxxمل عxxن سxxابxxقتها وكxxل واحxxدة تمهxxد الxxطريxxق لxxألخxxرى .ومxxن هxxذا املxxنظور يxxعتبر اإلسxxالم وكxxآخxxر األديxxان
الxxسابxxقة املxxرجxxع الxxتاريxxخي األقxxرب لxxلبهائxxية .ولxxيس بxxالxxعجب أن نxxالحxxظ أ َّن الxxكتب واملxxؤلxxفات الxxبهائxxية مxxليئة
باالصطالحات واملفاهيم القرآنية.
إ َّن ف xxهم ب xxعض ال xxعقائ xxد واألف xxكار اإلس xxالم xxية ل xxها أه xxميتها ال xxخاص xxة ن xxحو ف xxهم واض xxح ل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي .وك xxما
يعتقد املسلمون فإ َّن البهائيني يؤمنون ً
أيضا بأ َّن هناك إل ًها واح ًدا ال شريك له وهو عظيم في ذاته ومقدس
xسمون عxxند الxxبهائxxيني
عxxن اإلدراك وقxxد أظهxxر مxxشيئته للبشxxريxxة مxxن خxxالل إرسxxالxxه لxxألنxxبياء واملxxرسxxلني الxxذيxxن يّ x
بxمظاهxر أمxر اهلل .فهxدف مظهxر أمxر اهلل هxو تxوفxير الهxدايxة الxكامxلة لxيس لxلنمو الxروحxي لxلفرد املxؤمxن فحسxب
بxxل إلعxxادة تxxشكيل املxxجتمع اإلنxxسانxxي أيً x
xضا .هxxناك فxxرق واضxxح بxxني اإلسxxالم والxxبهائxxية فxxي هxxذا الxxسياق.
فxبينما يxقر اإلسxالم بشxرعxة الxيهوديxة واملxسيحية فxقط مxن بxني األديxان املxوجxودة الxيوم ،فxإ َّن الxبهائxية تxقول بxأنَّ
ج xx xميع األدي xx xان ه xx xي ج xx xزء ال يتج xx xزأ م xx xن خ xx xطة إل xx xهية واح xx xدة وم xx xحكمة .ي xx xقول ح xx xضرة ب xx xهاء اهلل ف xx xي ه xx xذا
الخصوص:
xظرا مل xxقتضيات ال xxعصر
"ال ش xxك ب xxأ َّن ج xxميع األح xxزاب م xxتوج xxهة إل xxى األف xxق األع xxلى وع xxام xxلون ب xxأم xxر ال xxحق ون ً x
اختلفت األوامر واألحكام ولكن الكل نزل من عند اهلل )."(1
وجxانxب آخxر فxي اإلسxالم كxان لxه تxأثxيره فxي نxمو الxديxن الجxديxد واسxتوجxب رد فxعل مxن جxموع املسxلمني .فxقد
انxقسم اإلسxالم إلxى فxرق ومxذاهxب مxختلفة مxثل سxابxقتها املxسيحية .ومxن أهxمها مxذهxب الxشيعة الxذي يxؤمxن
أصxحابxه بxأ َّن رغxبة الxرسxول محxمد عxليه السxالم كxانxت بxأن تxورث الxزعxامxة الxروحxية والxدنxيويxة إلxى املخxلصني
وامل xxؤم xxنني م xxن أت xxباع xxه .ه xxؤالء امل xxختارون هـــ xxم "األئ xxمة" أو "ال xxزع xxماء" وإن xxهم م xxعصوم xxون ع xxصمة ت xxام xxة ف xxي
قxيامxهم بxاملxسئولxيات املxلقاة عxلى عxاتxقهم .إال إ َّن غxالxبية املسxلمني رفxضوا هxذا األمxر انxطال ًقxا مxن إيxمانxهم بxأنَّ
س xنّة رسxxول اهلل )ص( فxxيها الهxxدايxxة الxxكافxxية وعxxليه أطxxلق عxxلى الxxذيxxن سxxلكوا هxxذا الxxطريxxق "بxxالxxسنة" .وعxxلى
ال xxرغ xxم م xxن أ َّن املس xxلمني ال xxسنة ي xxزي xxد ع xxدده xxم ع xxن ال xxشيعة ال xxيوم وي xxصفهم ع xxلماء ال xxغرب ب xxاألرث xxودك xxس ألنَّ xxهم
خxxرجxxوا عxxن إجxxماع الxxشيعة ولxxكن لxxلشيعة تxxقالxxيدهxxم الxxقديxxمة الxxتي يxxراعxxونxxها وهxxو مxxا كxxان مxxوضxxوع دراسxxة
جادة ومستمرة من جانب العلماء غير املسلمني.
ف xxي ع xxام  661م xxيالدي أي ب xxعد م xxرور ت xxسع وعش xxري xxن س xxنة ع xxلى وف xxاة ال xxرس xxول مح xxمد ع xxليه الس xxالم ان xxتقلت
الxخالفxة اإلسxالمxية إلxى خxالفxة وراثxية ملجxموعxة مxن الxعائxالت الxحاكxمة ولxو إنَّxها نxظريًxا كxانxت بxاالنxتخاب ولxكن
ف xxي ال xxواق xxع ك xxان xxت ت xxمثل س xxيطرة ملج xxموع xxة م xxن ال xxعشائ xxر ال xxقوي xxة .ف xxكان أول س xxالل xxتني م xxن الس xxالالت ال xxسنية
الxxحاكxxمة األمxxويxxني والxxعباسxxيني الxxذيxxن رأوا فxxي "اإلمxxام" تحxxد ًيxxا لشxxرعxxيتهم فxxكان أ ْن قxxتل األئxxمة الxxواحxxد تxxلو
اآلخxر ابxتدا ًء بxالxحسن والحسxني عxليهما السxالم أحxفاد الxرسxول محxمد عxليه السxالم .هxؤالء األئxمة أو الxذيxن
هم من نسل الرسول الكريم اعتبرهم الشيعة في وقت ما شهداء وقديسني.
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وب xxال xxرغ xxم م xxن أ َّن ال xxشيعة ق xxد ن xxشأت ب xxني ال xxقبائ xxل ال xxعرب xxية ،ول xxكن ن xxفوذه xxا ال xxكبير ك xxان ف xxي ب xxالد ف xxارس .وم xxنذ
الxبدايxة كxان املxؤمxنون الجxدد لxإلسxالم مxن أهxل الxفرس تشxدهxم فxكرة األمxامxية كxمرجxع إلxهي تxم تxعيينه .وعxلى
ع xxكس م xxا ك xxان ال xxعرب ع xxليه ،ف xxقد ك xxان ل xxلفرس ح xxكوم xxة وراث xxية ي xxحكمها م xxلك اع xxتبروه م xxعينًا م xxن ج xxان xxب ال xxحق
موج ًها للحاكم آنذاك قد تحول بمرور الزمن إلى
تبارك وتعالى وإ َّن اإلخالص والوالء الذي كان
ّ
أحxفاد الxرسxول وخxلفائxه املxعينني .وبxعد عxدة قxرون مxن الxضيق والشxدة قxاسxاهxا الxشيعة عxلى يxد خxلفاء الxسنة
xيرا م xxن االن xxتصار ف xxي ب xxالد ف xxارس ب xxبروز م xxن خ xxالل ح xxكم ال xxصفوي xxة ال xxقوى ف xxي ال xxقرن
ت xّ xمكنت اإلم xxام xxية أخ ً x
السادس عشر امليالدي).(1
ومxنذ ذلxك الxوقxت انتهxت سxاللxة األئxمة األطxهار .ومxما يxميز الxشيعة اإليxرانxيني اعxتقادهxم بxأنَّxه فxي عxام 873
م xxيالدي اخ xxتفى اإلم xxام ال xxثان xxي عش xxر ،وه xxو م xxا زال ط xxفالً ،ف xxي م xxخبأ ه xxربً xxا م xxن م xxصير أس xxالف xxه .وي xxسود
االعxxتقاد بxxأنَّxxه سيظهxxر فxxي "آخxxر الxxزمxxان" ويبّشxxر الxxناس بxxظهور الxxعدل فxxي الxxعالxxم .هxxذا االعxxتقاد "بxxالxxيوم
اآلخ xxر" ل xxه م xxفهوم م xxشاب xxه ل xxدى امل xxسيحيني ف xxيما ي xxتعلق ب xxرج xxوع امل xxسيح وب xxعودة م xxاي xxتري xxا ب xxوذا "ب xxوذا امل xxصلح
ال xxعامل xxي" ال xxذي وع xxد ب xxظهوره ب xxوذا م xxاه xxاي xxان xxا .وم xxن ب xxني األل xxقاب األخ xxرى ال xxتي ل xxقب ب xxها املس xxلمون امل xxوع xxود
"اإلمام الغائب" و"املهدي" وقائم آل محمد )أي الذي سيظهر من عترة النبي محمد عليه السالم(.
ب xxعد ت xxسع وس xxتني س xxنة م xxن غ xxيبة اإلم xxام ال xxغائ xxب أو اإلم xxام ال xxثان xxي عش xxر ق xxيل أنَّ xxه ات xxصل ب xxأت xxباع xxه ب xxواس xxطة
مجxموعxة مxن مxندوبxيه .هxؤالء الxوسxطاء أو املxندوبxون أخxذوا لxقب "الxباب" ألنَّxهم كxانxوا الxطريxق الxوحxيد لxإلمxام
يعني من سيخلفه.
الغائب .وحتى عام  941ميالدية كان هناك أربعة منهم وعندما توفى الباب األخير لم َّ
إ َّن إحxجام اإلمxام الxغائxب أو الxباب األخxير عxن تxسمية خxليفة لxه دفxع بxالxشيعة إلxى تxرك األمxر بxيد اهلل املxقتدر
الxقديxر الxذي سxيبعث فxي املxيقات املحxدد رسxوالً أو رسxالً مxن جxانxبه وسxيكون أحxدهxم هxذا اإلمxام املهxدي أو
الxقائxم املxوعxود الxذي طxال انxتظاره والxذي سxيكون سxبيل الهxدايxة اإلﻟﻬﻴﺔ املxباشxرة لxلعالxم البشxري .إنَّxه اعxتقاد
توجهت به األنظار إلى البابية والبهائية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر.
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الفصل الثاني  -البابية
شه xxدت ال xxسنوات األول xxى م xxن ال xxقرن ال xxتاس xxع عش xxر ف xxترة ت xxرق xxب ف xxيها ال xxعامل xxان اإلس xxالم xxي وامل xxسيحي ع xxودة
امل xxسيح امل xxنتظر .ف xxفي ب xxالد ف xxارس ظه xxر ع xxامل xxان دي xxنيان م xxرم xxوق xxان ه xxما ال xxشيخ أح xxمد األح xxسائ xxي وت xxلميذه
وخ xxليفته ال xxسيد ك xxاظ xxم ال xxرش xxتي ح xxيث ق xxام xxا بنش xxر أف xxكار وم xxفاه xxيم اب xxتعدت ب xxشكل ك xxبير ع xxن ع xxقيدة ال xxشيعة
اإلمxxامxxية الxxتقليديxxة .وإلxxى جxxانxxب تxxفسيرهxxما الxxقرآن الxxكريxxم بxxأسxxلوب مxxجازي أكxxثر مxxنه لxxفظيًا فxxقد أعxxلنا أنَّ
ع xxودة اإلم xxام امله xxدي امل xxنتظر وامل xxنصوص ع xxليه أص xxبحت وش xxيكة الح xxدوث وع xxرف ت xxالم xxيذه xxما "ب xxال xxشيخيني".
اج xxتذب xxت أف xxكاره xxما ج xxمو ًxع xxا غ xxفيرة م xxن ال xxناس وأش xxاع xxت جً x xوا م xxن ال xxترق xxب ش xxبيه بمج xxموع xxة م xxعاص xxرة م xxن
املxxسيحيني مxxثل أتxxباع مxxيلر فxxي أوربxxا وأمxxريxxكا الxxذيxxن كxxانxxوا فxxي نxxفس الxxزمxxن بxxانxxتظار رجxxوع املxxسيح بxxكل
شوق وشغف.
ق xxبل وف xxاة ال xxسيد ك xxاظ xxم ال xxرش xxتي ع xxام 1843م دع xxا ت xxالم xxيذه وم xxري xxدي xxه إل xxى االن xxتشار وال xxبحث ع xxن امل xxوع xxود
املxxنتظر الxxذي سيظهxxر قxxري xبًا .وكxxان يxxشير فxxي أحxxاديxxثه إلxxى أن سxxنة الxxظهور طxxب ًقا لxxلتقويxxم اإلسxxالمxxي هxxي
 1260هجرية أي بالضبط بعد ألف سنة شمسية كاملة من اختفاء اإلمام الغائب.
أمxxا بxxالنسxxبة ألحxxد زعxxماء الxxشيخية وهxxو املxxال حسxxني فxxإ َّن هxxذا الxxبحث قxxد انxxتهى فxxي مxxديxxنة شxxيراز فxxي بxxالد
فxxارس يxxوم  23مxxن شهxxر مxxايxxو )أيxxار( عxxام 1844م عxxندمxxا قxxابxxل شxxابًxxا يxxدعxxى سxxيد عxxلي محxxمد )سxxيد لxxقب
ي xxطلق ع xxلى م xxن ه xxم م xxن نس xxل ال xxرس xxول مح xxمد ع xxليه الس xxالم( وه xxو ال xxذي أع xxلن أنَّ xxه ال xxشخص امل xxوع xxود ال xxذي
يxنتظره الxشيخيون .هxذه الxدعxوة ذكxرت فxي كxتاب مxط َّول س ِّxمي "بxقيوم األسxماء" والxذي نxزل مxن قxلمه املxبارك
فxي تxلك الxليلة املxيمونxة واعxتبر بxعد ذلxك مxن صxلب الxعقيدة الxبابxية .فxفي كxتاب قxيوم األسxماء يَُ xع ِّرف سxيد عxلي
محxxمد نxxفسه بxxالxxرسxxول الxxسماوي وأنَّxxه فxxي مxxصاف األنxxبياء والxxرسxxل الxxسابxxقني مxxثـل سxxيدنxxا املxxسيح ومحxxمد
والxxذيxxن سxxبقوهxxما .وفxxي آثxxاره الxxكتابxxية الxxالحxxقة أشxxار إلxxى نxxفسه بxxالxxباب وهxxو لxxقب تxxعارف عxxليه املسxxلمون.
xحا مxxن الxxكلمة أنَّxxه اخxxتار لxxنفسه هxxذا الxxلقب مxxن أجxxل هxxدف روحxxانxxي يxxختلف تxxما ًمxxا عxxن املxxعني
ويxxبدو واضً x
الذي ارتبط به في السابق).(1
إ َّن ج xxاذب xxية ش xxخصية ح xxضرة ال xxباب وال xxقوى امل xxتدف xxقة م xxنه وق xxدرت xxه ال xxخارق xxة ع xxلى ت xxفسير أك xxثر آي xxات ال xxقرآن
الxxكريxxم صxxعوبxxة جxxعلت املxxال حسxxني يxxعلن إيxxمانxxه بxxه وأصxxبـح بxxذلxxك أول املxxؤمxxنني بxxالxxديxxن الxxبابxxي .وفxxي خxxالل
xخصا بxاحxثًا عxن الxحقيقية بxاعxتبار أ َّن حxضرتxه هxو املxوعxود
عxدة أسxابxيع آمxن بxحضرة الxباب سxبعة عشxر ش ً
املxxنتظر وقxxد سxِّ xمي هxxؤالء املxxؤمxxنون األوائxxل الxxثمانxxية عشxxر بحxxروف الxxحي وقxxام بxxإرسxxالxxهم إلxxى مxxناطxxق إيxxران
املxختلفة لxتبشير الxناس بxطلوع وظxهور يxوم اهلل املxشار إلxيه فxي الxقرآن الxكريxم وفxي الxكتب املxقدسxة الxسماويxة
السابقة.
أ َّxمxا الxسيد عxلي محxمد الxذي عxرف فxي الxتاريxخ "بxالxباب" فxقد ولxد فxي مxديxنة شxيراز فxي العشxريxن مxن شهxر
أكxتوبxر )تشxريxن األول( مxن عxام 1819م مxن عxائxلة تxمارس الxتجارة .أ َّxمxا والxداه فxقد كxانxا مxن الxعترة الxنبويxة
الشxريxفة .تxوفxي والxده عxندمxا كxان حxضرتxه طxفالً ومxن ثَّ xم تxرعxرع فxي بxيت خxالxه الxحاج مxيرزا سxيد عxلي الxذي
أص xxبح ف xxيما ب xxعد أح xxد أك xxثر أت xxباع ح xxضرة ال xxباب إي xxمانً xxا ورس xxو ً
خxxا ووف xxا ًء واس xxتشهد ف xxي س xxبيله وأع xxتبر م xxن
الشهxداء األوائxل لxلديxن الجxديxد .إ َّن جxميع الxشواهxد دلxت عxلى أ َّن حxضرة الxباب فxي طxفولxته كxان طxفالً غxير
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عxادي وعxلى الxرغxم مxن أنَّxه تxلقى املxبادئ األسxاسxية فxي الxقراءة والxكتابxة الxتي كxانxت مxختصة بxفئة مxعينة مxن
xليما مxما آثxار إعxجاب مxدرسxيه
xكيما بxالxفطرة وع ً
اإليxرانxيني آنxذاك ومحxرومxة مxنها غxالxبية الxشعب ،ولxكنه كxان ح ً
xخصا روح xxان ً xيا ع xxمي ًقا .ف xxفي ط xxفول xxته ك xxان
وأص xxحاب xxه .وب xxاإلض xxاف xxة إل xxى ه xxذه امل xxيزات وال xxخصائ xxص ك xxان ش ً x
ي xxقضى أوق xxاتً xxا ط xxوي xxلة ف xxي ال xxدع xxاء وال xxتأم xxل ،ف xxفي إح xxدى امل xxناس xxبات اع xxترض ع xxليه م xxدرس xxه ق xxائ xالً :إنَّ xxه غ xxير
مxطلوب مxن طxفل مxثلك أن يxقضي كxل هxذا الxوقxت فxي الxدعxاء والxتأمxل ،فxرد عxليه حxضرة الxباب بxأنَّxه كxان فxي
مxنزل "جxده" الxعظيم الxذي يxسعى أن يxحاكxيه فxي عxمله .وهxذه إشxارة إلxى الxرسxول محxمد عxليه السxالم وهxو
أسلوب في القول يتبعه أولئك الذين ينتسبون إلى الساللة النبوية الشريفة).(1
تxxرك حxxضرة الxxباب املxxدرسxxة قxxبل أن يxxكمل الxxثالثxxة عشxxر ربxxي ًعا وفxxى سxxن الxxخامxxسة عشxxرة انxxضم إلxxى تxxجارة
خ xxال xxه ف xxي ش xxيراز وب xxعد ف xxترة ق xxصيرة أرس xxل إل xxى ب xxوشه xxر ل xxيدي xxر ت xxجارة ال xxعائ xxلة ه xxناك .وب xxممارس xxته ال xxتجارة
اكتسxب صxيتًا جxي ًدا فxي األمxانxة والxقدرة .وقxد اسxتمر فxي تxأمxالتxه وأدعxيته وقxام بxكتابxة بxعضها .وفxي ربxيع
عxxام 1841م غxxادر بxxوشهxxر لxxزيxxارة عxxدة مxxدن إسxxالمxxية ضxَّ xمت أضxxرحxxة لxxألئxxمة الxxذيxxن اسxxتشهدوا .فxxفي أثxxناء
زيxارتxه ملxديxنة كxربxالء الxتقى حxضرة الxباب بxالxسيد كxاظxم الxرشxتي الxذي رحxب بxه بxكل احxترام وتxقديxر وقxابxله
بxكل شxغف وحxماس مxما أثxار إعxجاب تxالمxيذه .مxكث حxضرة الxباب مxدة مxن الxزمxن مxع تxالمxيذ الxسيد كxاظxم،
ثَّ xم رجxع إلxى إيxران لxيتزوج خxديxجه بxكم بxنت أحxد تxجار شxيراز ومxن أقxربxائxه الxبعيديxن .وبxعد أقxل مxن سxنتني
أعلن دعوته في شيراز للمال حسني بشروئي.
كxxانxxت املxxرحxxلة الxxقادمxxة مxxرحxxلة إعxxالن دعxxوة الxxديxxن الجxxديxxد بxxشكل عxxلني .بxxدأت هxxذه املxxرحxxلة مxxع سxxفر وزيxxارة
حxضرة الxباب ملxركxز الxحج فxي الxعالxم اإلسxالمxي وهxما مxكة املxكرمxة واملxديxنة املxنورة فxي شxبه الجxزيxرة الxعربxية.
وفxي يxوم الجxمعة املxوافxق للعشxريxن مxن ديxسمبر )كxانxون الxثانxي( عxام 1844م كxان حxضرة الxباب واقxفًا أمxام
ال xxبيت الح xxرام وواض ً xعا ي xxده ع xxلى ح xxلقة ب xxاب ال xxكعبة الش xxري xxفة أش xxرف وأق xxدس م xxكان للمس xxلمني ف xxي ال xxعال xxم
xاصxxا
ومxxعلنًا بxxشكل عxxلني":إنOي أنOا الOقائOم الOذي كOنتم بOه تOنتظرون" .كxxما كxxتب رسxxالxxة أو "تxxوقxxي ًعا" خx x ً x
إل xxى ش xxري xxف م xxكة ح xxام xxي ال xxدي xxار امل xxقدس xxة ي xxعلن ف xxيها دع xxوت xxه .ف xxي ك xxلتا ال xxحال xxتني ل xxم تج xxد دع xxوة ال xxباب أذنً xxا
صxاغxية بxني أهxل الxسنة عxلى الxرغxم مxن أنَّxه كxان يxعامxل بxكل أدب واحxترام .ودون أي عxائxق عxاد حxضرة الxباب
بحرا إلى بالد فارس وبدأ حروف الحي في نشر دعوته التي أثارت رجال الدين وعامة الناس.
ً
بxxالنسxxبة لxxرجxxال الxxديxxن الxxشيعة فxxإ َّن دعxxوة حxxضرة الxxباب لxxم تxxكن دعxxوة للخxxروج عxxن الxxديxxن فحسxxب بxxل كxxانxxت
xسنة ف xxإ َّن ال xxرس xxول مح xxم ًدا ع xxليه الس xxالم ه xxو "خOOاتOOم
ته xxديً x xدا م xxباش xً xرا ألص xxول اإلس xxالم .أم xxا املس xxلمون ال َّ x
xليما ولxم
الOنبيني" وبxالxتالxي فxهو آخxر املxرسxلني لxلجنس البشxري حxتى "يOوم الOقيامOة" وإ َّن اإلسxالم ظ َّxل س ً
ي xxنتقص أو يح xxرف م xxنه ش xxيء أل َّن ال xxقرآن ال xxكري xxم ي xxمثل ال xxودي xxعة ال xxقيمة ال xxتي ج xxاء ب xxها ال xxرس xxول مح xxمد ع xxليه
الس xxالم .م xxن ه xxذا امل xxنطلق أك xxد ع xxلماء املس xxلمني ب xxأ َّن اإلس xxالم ي xxحتوي ع xxلى ك xxل م xxا ي xxحتاج xxه ال xxعال xxم البش xxري
حتى يوم الحساب وال يمكن ألي ظهور سماوي جديد أن يأتي أو أن يكون ممكنًا مجيئه.
ولهxxذا فxxإ َّن دعxxوة حxxضرة الxxباب كxxانxxت تحxxد ًيxxا ألسxxاس الxxنظام الxxديxxني فxxي إيxxران .ذلxxك التحxxدي الxxذي أصxxاب
xتشارا فxي بxالد فxارس .ولxقرون عxدة سxيطر املxذهxب الxشيعي عxلى
صxلب مxعتقد املxذهxب الxشيعي األوسxع ان
ً
جxميع شxئون الxناس مxتمثالً فxي شxخص اإلمxام الxغائxب الxذي يxعتبر ظxهوره عxالمxة مxن عxالمxات يxوم الxقيامxة.
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وفxي الxواقxع كxان هxناك حxديxث مxتداول بxأ َّن املxلوك هxم أمxناء اإلمxام الxغائxب .ولهxذا قxام عxلماء الxديxن فxي شxتى
أنxxحاء بxxالد فxxارس بxxالxxتصدي بxxكل عxxنف وقxxسوة لxxدعxxوة حxxضرة الxxباب مxxنذ بxxدايxxة سxxماعxxهم لxxها واشxxتدت هxxذه
املxعارضxة ضxراوة عxندمxا أشxار حxضرة الxباب إلxى الجهxل والxفساد املxتفشي فxي أوسxاط رجxال الxديxن الxذيxن
اعتبرهم الباب عائ ًقا رئيس ًيا أمام تقدم وازدهار الشعب الفارسي.
إ َّن مxxعارضxxة رجxxال الxxديxxن تxxعدت الxxتنديxxد الxxلسانxxي مxxن فxxوق املxxنابxxر .فxxفي الxxقرن الxxتاسxxع عشxxر كxxان لxxرجxxال
ال xxدي xxن ال xxشيعة ف xxي إي xxران س xxلطة ون xxفوذ ي xxعادل س xxلطة ون xxفوذ ال xxشاه ن xxفسه .ف xxال xxكثير م xxن م xxقتضيات ال xxحياة
الxيومxية تَّ xم تxنظيمها تxب ًعا لxألحxكام والxتعالxيم اإلسxالمxية وتxحت إشxراف املجتهxديxن والxروحxانxيني .ونxظريًxا كxانxت
أحxxكام املxxحاكxxم الxxديxxنية تxxعتمد عxxلى دعxxم الxxحكومxxة املxxدنxxية مxxن أجxxل تxxنفيذهxxا ولxxكن فxxي الxxواقxxع كxxان لxxرجxxال
الxديxن الxشيعة مxصادر خxاصxة بxهم تسxتخدم لxتنفيذ أحxكامxهم .يxقول أحxد رجxال الxفكر املxعاصxر حxول وضxع
بالد فارس الذي كان سائ ًدا آنذاك عندما أعلن حضرة الباب دعوته:
"خxالل حxكم آل قxاجxار الحxظنا وجxود مجتهxديxن وبxاألخxص فxي مxديxنتي إصxفهان وتxبريxز مxحاطxني بxما يxمكن
xصوصxxا أكxxثر مxxن رجxxال
ًxx
أن نxxسميه رجxxال حxxمايxxة خxxصوصxxيني .بxxدايxxة كxxانxxت املجxxموعxxة تxxضم قxxطاع طxxرق ولx
ديxxن .كxxان هxxؤالء الxxقطاع والxxلصوص يxxمثلون فxxي األصxxل "األخxxوة الxxشجعان" وهxxم أشxxبه بمجxxموعxxة "الxxفتوة"
فxي األنxاضxول واملxناطxق الxعربxية الxتي كxانxت تxعمل عxلى دعxم الxقوى الxديxنية الxتي تتحxدى الxدولxة وتxقوم بxتنفيذ
ال xxفتاوي ،وف xxي امل xxقاب xxل س xxمح ل xxهؤالء األش xxخاص ب xxالنه xxب والس xxرق xxة واالل xxتجاء إل xxى امل xxساج xxد وم xxساك xxن رج xxال
الدين عندما كانوا يطاردون ويهددون.(”(1
عxxمل هxxؤالء الxxرجxxال املسxxلحون الxxخصوصxxيون كxxرأس حxxربxxة لxxقوة تxxفوق مxxصدر الxxقوة املxxتاحxxة لxxرجxxال الxxديxxن.
وعxندمxا يxعلنون بxأ َّن أعxداءهxم كxفرة ومxرتxدون يxقوم رجxال الxديxن بxتشكيل مجxموعxة أو عxصابxة مxكونxة مxن أفxراد
مxتعصبني ديxن ًيا وجهxله جxاءوا مxن املxدن والxقرى فيقتحxمون الxشوارع لxلدفxاع عxما يxسمونxه بxالxديxن الxحق .وقxد
xرارا بxقدرة هxذه املجxموعxات املسxلحة وشxعرت هxذه املجxموعxات الهxرطxقية أي ً
xضا بxقوتxها
xرارا وم ً
شxعرت الxدولxة ك ً
ونفوذها.
وعxلى الxرغxم مxن األخxطار املحxدقxة املxتزايxدة لxهؤالء املxرتxزقxة ،فxقد شهxدت الxفترة مxن عxام  1845حxتى 1847
xبيرا فxي أعxداد الxذيxن سxموا أنxفسهم بxالxبابxيني أو أتxباع حxضرة الxباب .وفxي الxواقxع كxان عxدد كxبير
تxزايً xدا ك ً
مxن أتxباع حxضرة الxباب مxن رجxال الxديxن وكxان أحxدهxم مxؤمxنًا جxديً xدا وشxخصية بxارزة وذا نxفوذ شxديxد اسxمه
سxxيد يxxحيى دارابxxي الxxذي لxxقب فxxيما بxxعد "بxxالxxوحxxيد" وعxxندمxxا ألxxقي الxxقبض عxxلى حxxضرة الxxباب وحxxبس فxxي
م xxنزل xxه ب xxأم xxر م xxن ح xxاك xxم ش xxيراز وبتح xxري xxض م xxن ع xxلماء املس xxلمني أرس xxل ل xxه ج xxناب وح xxيد ليس xxتجوب ح xxضرت xxه
بxالxنيابxة عxن محxمد شxاه قxاجxار حxاكxم فxارس آنxذاك الxذي وصxل إلxى سxمعه أنxباء عxن الxدعxوة الجxديxدة وأراد
أن يxxحصل عxxلى مxxعلومxxات مxxوثxxقة عxxنها .ولxxيس غxxري xبًا أن يxxؤمxxن جxxناب وحxxيد بxxأمxxر حxxضرة الxxباب ولهxxذا أمxxر
xورا إل xxى ال xxعاص xxمة طه xxران وت xxحت الح xxراس xxة وأن ي xxعام xxل ك xxضيف ش xxرف .وس xxبق
ال xxشاه ب xxإرس xxال ح xxضرت xxه ف ً x
لحضرة الباب أن أفصح عن رغبته في مقابلة الشاه لشرح دعوته له.
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xخصا ضxعيفًا ومxتذبxذبًxا أخxذت عxوارض
ولxم يxتحقق لxه ذلxك مxع األسxف ،ذلxك أل َّن محxمد شxاه قxاجxار كxان ش ً
املرض الذي قضى عليه فيما بعد تظهر عليه .وفوق ذلك كان رئيس الوزراء )الصدر األعظم( الحاج
xسيطرا عxxليه تxxما ًمxxا ويxxعتبر هxxذا األخxxير أحxxد أغxxرب الxxشخصيات فxxي الxxتاريxxخ اإليxxرانxxي).(1
مxxيرزا آقxxاسxxي مx
ً
كxxان الxxحاج مxxيرزا آقxxاسxxي مxxدرس الxxشاه فxxي طxxفولxxته ويxxثق بxxه الxxشاه تxxما ًمxxا .وخxxوفًxxا مxxن أ َّن لxxقاء الxxشاه مxxع
حxضرة الxباب قxد يxقلل مxن نxفوذه وتxأثxيره أمxر رئxيس الxوزراء بxأن يxنقل حxضرة الxباب تxحت الحxراسxة املشxددة
إلxxى قxxلعة مxxاه كxxو الxxتي تxxقع فxxي مxxنطقة أذربxxيجان الxxشمالxxية وعxxلى حxxدود روسxxيا .وقxxد عxxلل مxxيرزا آقxxاسxxي
عxمله هxذا لxلشاه بxقولxه بxأ َّن قxدوم حxضرة الxباب لxلعاصxمة قxد يxؤدي إلxى وقxوع صxدام بxني أتxباعxه ورجxال الxديxن
املتعصبني وقد يتطور ذلك إلى هيجان عام وهو أمر عادي في ذلك الوقت).(2
وع xxلى أي ح xxال ك xxان  -ال xxصدر األع xxظم ال xxذي ج xxاء م xxن م xxنطقة أذرب xxيجان أص xالً  -م xxتأك ً xدا ب xxأ َّن س xxكان ت xxلك
املxنطقة ،وهxم مxن األكxراد املxتوحشxني الxقاطxنني فxي الxجبال سxوف لxن يxتجاوبxوا أو يxقبلوا أمxر حxضرة الxباب.
ول xxكن ال xxحقيقة أث xxبتت ال xxعكس ،ف xxال xxدع xxوة ال xxباب xxية انتش xxرت ف xxي م xxنطقة أذرب xxيجان وق xxام م xxأم xxور ق xxلعة م xxاه ك xxو
وامل xxسئول xxون اآلخ xxرون ب xxإل xxقاء س xxالح xxهم ن xxتيجة ل xxحسن م xxعام xxلة ال xxسجناء وإخ xxالص xxهم .وف xxي م xxحاول xxة أخ xxيرة
ل xxلميرزا آق xxاس xxي ل xxكي يح xxد م xxن ه xxذا األم xxر ال xxذي اع xxتبره ته xxدي ً xدا م xxتزاي ً xدا ل xxه أرس xxل ح xxضرة ال xxباب إل xxى ق xxلعة
بxxعيدة أخxxرى تxxدعxxي "چهxxريxxق" .ولxxكن الxxعملية تxxكررت وآمxxن بxxحضرة الxxباب مxxسئول الxxقلعة وهxxو كxxردي اسxxمه
يحيى خان وأصبح من عشاقه.
أدرك ال xxحاج م xxيرزا آق xxاس xxي أ َّن األي xxام األخ xxيرة ل xxشاه إي xxران ب xxات xxت وش xxيكة وأخ xxذ ال xxخوف ي xxحيط ب xxه م xxن ع xxداء
املج xxموع xxات امل xxؤث xxرة ف xxي ب xxالد ف xxارس ن xxتيجة ل xxفساد ح xxكمه وس xxوء ت xxدب xxيره ل xxشؤون ال xxبالد وله xxذا أخ xxذ ي xxداه xxن
ويxxقترب مxxن رجxxال الxxديxxن وذوي الxxنفوذ الxxذيxxن اعxxترضxxوا بشxxدة عxxلى الxxدعxxوة الxxبابxxية وكxxانxxوا يxxطالxxبون بxxإدانxxة
رسxمية لهxذه الحxركxة الجxديxدة .وبxناء عxلى طxلب هxذه الxفئة األخxيرة قxام رئxيس الxوزراء الxحاج مxيرزا آقxاسxي
بإرسال حضرة الباب إلى مدينة تبريز لكي يحاكم أمام مجموعة من كبار رجال الدين.
جxxرت هxxذه املxxحاكxxمة فxxي صxxيف عxxام 1848م وثxxبت بxxكل املxxقايxxيس أنَّxxها مxxحاكxxمة سxxخيفة وبxxال مxxعنى كxxان
xحا وهxxو إذالل وإهxxانxxة حxxضرة الxxباب) (1انتهxxت جxxلسة املxxحاكxxمة بxxاتxxخاذ قxxرار بxxالxxعقوبxxة
هxxدفxxها الxxوحxxيد واضً x
xيرا تxم ضxرب حxضرة الxباب بxالxفلقة عxلى قxدمxيه .هxذه الxعقوبxة كxان لxها نxتائxج غxير مxتوقxعة ،فxقد
الجسxديxة وأخ ً
اسxتطاع حxضرة الxباب أن يxتصل بxالxشخص الxغربxي الxوحxيد الxذي تxرك مxذكxرات حxول لxقائxه بxحضرتxه .فxفي
أثxxناء ضxxربxxه بxxالxxفلقة وجxxه أحxxد رجxxال الxxديxxن لxxكمة إلxxى وجxxه حxxضرة الxxباب وطxxلب مxxن أحxxد األطxxباء اإلنجxxليز
وه xxو ال xxدك xxتور ول xxيام ك xxورم xxك أن ي xxقوم ب xxمعال xxجته وق xxد ذك xxر ه xxذا ال xxطبيب م xxا ي xxلي ف xxي ش xxرح ل xxقائ xxه م xxع ح xxضرة
الباب:
xخصا لxطيفًا جً xدا ورقxي ًقا فxي مظهxره ،أ َّمxxا قxصر قxامxته فxال تxشوبxه شxائxبة بxالنسxبة لxإليxرانxيني
"كxان الxباب ش ً
وكxان فxي صxوتxه رنxة نxاعxمة جxذبxتني إلxيه… فxي الxحقيقة فxإ َّن شxكله وسxلوكxه يشxدان الxشخص إلxيه .بxالنسxبة
لxعقيدتxه لxم اسxمع شxيئًا مxنه شxخصيًا ولxكن يxقال بxأ َّن مxا يxنادي بxه مxن فxكر فxي ديxانxته يxتقارب واملxسيحية…
وبxالxتأكxيد لxيس فxي ديxانxته تxعصب كxالxذي يحxمله املسxلم واملxسيحي وال هxناك تxقييد لحxريxة املxرأة كxالxذي نxراه
عند املسلمني…".
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وع xxندم xxا ك xxان ح xxضرة ال xxباب ط xxري xxح ال xxسجن ع xxان xxى أت xxباع xxه ش xxتى أن xxواع ال xxتعذي xxب وال xxوي xxالت م xxن زم xxرة م xxن
املجxرمxني والxغوغxائxيني يحxركxهم رجxال الxديxن الxشيعة .مxما أدى بxالxبابxيني إلxى الxلجوء إلxى الxدفxاع عxن الxنفس.
فxفي اإلسxالم وعxلى عxكس املxسيحية -هxناك سxوء فxهم كxبير بxالنسxبة ملxفهوم الxجهاد الxذي يxسمح بxاسxتخدام
الxxقوة والسxxالح ملxxعاقxxبة الxxكفرة واملشxxركxxني .إ َّن الxxجهاد يxxسمح للمسxxلمني أيً x
xضا بxxالxxدفxxاع عxxن أنxxفسهم عxxندمxxا
يxهاجxمون ولxكنه يxمنع أي نxوع مxن الحxرب الxهجومxية ضxد أهxل الxكتاب )أي اتxباع ديxن سxماوي آخxر ويxقصد
بxxهم عxxادة الxxيهود والxxنصارى( .فxxي هxxذا الxxجو اإلسxxالمxxي رأى الxxبابxxيون أنَّxxهم مxxحقون بxxالxxدفxxاع عxxن أنxxفسهم
وعxن عxائxالتxهم مxن هxجوم رجxال الxديxن .وكxان الxبعض يxعتقد أ َّن الxباب قxد يxقوم بشxرح مxوضxوع الxجهاد ويxبني
أفكاره في هذا الخصوص.
ولxxكنه لxxم يxxتم ذلxxك فxxقد شxxرح حxxضرة الxxباب فxxي كxxتابxxه "قxxيوم األسxxماء" املxxبادىء األسxxاسxxية لxxلمفهوم الxxقرآنxxي
لxxلجهاد ودعxxا أتxxباعxxه إلxxى إتxxباع مxxا هxxو دارج فxxي املxxجتمع حxxول هxxذا األمxxر .وقxxد اشxxترط حxxضرة الxxباب بxxأن
يxكون الxجهاد مشxروطًxا بxموافxقته ولxكن هxذه املxوافxقة لxم تxمنح رغxم تxزايxد اضxطهاد وتxعذيxب الxبابxيني بxواسxطة
رجال الدين الشيعة.
هxxذه الxxقيود أثxxبتت بxxأنَّxxها الخxxطوة األولxxى نxxحو تxxغيير تxxدريxxجي ملxxفهوم الxxجهاد فxxي اإلسxxالم الxxذي يxxعتبر مxxن
املxxبادئ واألحxxكام الxxرئxxيسية فxxي الxxديxxن اإلسxxالمxxي .وعxxندمxxا نxxزل الxxبيان ،وهxxو كxxتاب حxxضرة الxxباب املxxقدس
xرارا فxي الxدفxاع عxن
الxذي يxحتوي عxلى أحxكامxه وتxعالxيمه ،لxم يxذكxر فxيه حxكم الxجهاد ولهxذا تxرك الxبابxيون أح ً
أنxفسهم عxندمxا كxانxوا يxهاجxمون ،إال إنَّxهم مxنعوا عxن تxبليغ وإعxالن دعxوة الxباب بxاسxتعمال الxسيف .قxد سxمح
xظرا لxألوضxاع الxهمجية الxتي كxانxت
الxرسxول الxكريxم محxمد عxليه السxالم أتxباعxه بxاسxتعمال الxسيف والxجهاد ن ً
س xxائ xxدة ف xxي ش xxبه الج xxزي xxرة ال xxعرب xxية آن xxذاك .ق xxال ح xxضرة ال xxباب ب xxأ َّن ح xxماي xxة وان xxتصار أم xxره س xxيكون ب xxيد اهلل
العلي القدير.
وبxينما كxان حxضرة الxباب مxسجونًxا وقxيد املxحاكxمة فxي شxمال إيxران اسxتمر عxدد أتxباعxه فxي االزديxاد والxنمو
فxي املxناطxق األخxرى مxن إيxران .وفxي الxوقxت الxذي أعxلن فxيه دعxوتxه الxعلنية فxي تxبريxز اجxتمع عxدد كxبير مxن
قxادة الxبابxيني فxي قxريxة بxدشxت .ذلxك االجxتماع الxذي كxان لxه األثxر الxكبير فxي تxطور ونxمو الxدعxوة الxبابxية .وقxد
xقرة الxxعني واملxxلقبة فxxي
شxxاركxxت فxxي هxxذا االجxxتماع واحxxدة مxxن أهxxم الxxسيدات الxxبابxxيات الxxشهيرات املxxعروفxxة بّ x
التاريخ البهائي بالطاهرة.
ولxدت ق ّxرة الxعني )الxطاهxرة( مxن عxائxلة مxن الxعلماء ورجxال الxديxن وعxرفxت فxيما بxعد عxلى أنَّxها واحxدة مxن أشهxر
الxشعراء املxوهxوبxني فxي بxالد فxارس .وملxعرفxة أهxمية هxذا الحxدث فxإنَّxه مxن األهxمية أن نxعرف مxدى عxزلxة نxساء
xفروضxxا ع xxليهن .وم xxن خ xxالل ن xxفوذ ع xxمها واب xxن ع xxم ل xxها ،وك xxان xxا م xxن
ًx x x
إي xxران آن xxذاك وم xxقدار الح xxظر ال xxذي ك xxان م x
أتxxباع الxxشيخ أحxxمد األحxxسائxxي ،اسxxتطاعxxت الxxطاهxxرة أن تxxتصل بxxبعض الxxبابxxيني األوائxxل .وعxxلى الxxرغxxم مxxن
إنَّها لم تلتق بحضرة الباب إالَّ أنَّها راسلته وأعلنت عن إيمانها ث َّم ضمها إلى حروف الحي.
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مxxن األسxxباب الxxرئxxيسية الxxتي دعxxت إلxxى عxxقد اجxxتماع بxxدشxxت هxxو الxxبحث فxxي كxxيفية إنxxقاذ حxxضرة الxxباب مxxن
سxجنه فxي قxلعة چهxريxق .ومxع هxذا فxإ َّن جxو االجxتماع تxغير إلxى جxو شxاحxن بxشكل غxير مxتوقxع حxيث فسxرت
حxxضرة الxxطاهxxرة بxxصورة جxxريxxئة بxxعض تxxعالxxيم حxxضرة الxxباب .فxxالxxبعض مxxن الxxبابxxيني اعxxتبروا دعxxوة حxxضرة
الxباب دعxوة تجxديxديxة لxلديxن والxبعض اآلخxر الxتبس عxليهم مxعنى ولxفظ كxلمة "الxباب" .فxقامxت الxطاهxرة بشxرح
وتxوضxيح رسxالxة ومxهمة الxباب بxصورة مسهxبة طxب ًقا ملxا أعxلنه الxباب نxفسه فxي لxيلة إعxالن دعxوتxه لxلمال حسxني.
فxقد أعxلن أنَّxه اإلمxام املهxدي املxنتظر وقxائxم آل محxمد املxوعxود .وعxلى هxذا فxإنَّxه رسxول سxماوي ومxؤسxس لxدورة
ديxنية مسxتقلة جxديxدة .وكxما حxرر املxسيحيون األوائxل أنxفسهم مxن تxعالxيم وأحxكام الxتوراة دعxي الxبابxيون إلxى
عxxدم الxxتقييد بxxأحxxكام الشxxريxxعة اإلسxxالمxxية أل َّن هxxناك تxxعالxxيم اجxxتماعxxية جxxديxxدة أتxxى بxxها حxxضرة الxxباب وعxxلى
البابيني أن يتوجهوا إليها للهداية.
ومxما جxعل اجxتماع بxدشxت أكxثر إثxارة ودهxشة ظxهور الxطاهxرة فxي إحxدى الجxلسات دون حxجاب بxعكس مxا
كxxان سxxائً xدا فxxي املxxجتمع اإلسxxالمxxي آنxxذاك .إ َّن عxxملها هxxذا وأعxxماالً أخxxرى شxxبيهة بxxها كxxان امxxتحانًxxا صxxعبًا
ل xxلباب xxيني امل xxتحفظني وأث xxارت ح xxفيظة املس xxلمني امل xxتعصبني .ف xxقام رج xxال ال xxدي xxن بنش xxر إش xxاع xxات ك xxاذب xxة ح xxول
ال xxباب xxيني م xxنها أنَّ xxهم ك xxفرة وع xxنده xxم إب xxاح xxية ج xxنسية واش xxتراك ف xxي امل xxلكية وك xxان ه xxدف رج xxال ال xxدي xxن ت xxشوي xxه
الحقيقة وتصوير الدعوة البابية على إنَّها حركة معادية للسلوك الحسن والنظام العام).(1
وفxxي شهxxر سxxبتمبر )أيxxلول( مxxن عxxام 1848م تxxوفxxي محxxمد شxxاه قxxاجxxار مxxتأثxً xرا بxxأمxxراضxxه املxxتعددة مxxما أدى
إلxى زيxادة فxي عxدم االسxتقرار فxتدهxورت األوضxاع الxسياسxية وتxم تxعيني مxن سيخxلفه) .(2أمxا الxحاج مxيرزا
آغxاسxي فxقد عxزلxه أعxداؤه الxسياسxيون ،واسxتغل رجxال الxديxن هxذه الxفوضxى والهxرج فشxددوا مxن خxصومxتهم
للبابيني ونظموا حمالت لضربهم أينما كانوا.
وفxي مxقاطxعة مxازنxدران وجxدت مجxموعxة مxن الxبابxييني يxقدر عxددهxم بxثالثxمائxة شxخص ويxقودهxم املxال حسxني
وأحxد أتxباع حxضرة الxباب املxشهوريxن املxسمى بxالxقدوس )وهxو الxذي رافxق الxباب فxي حxجه إلxى مxكة املxكرمxة(
وجxxدت نxxفسها مxxحاصxxرة فxxي قxxلعة صxxغيرة قxxامxxت بxxترمxxيمها عxxلى عجxxل وتxxقع بxxالxxقرب مxxن قxxبر أحxxد مxxشاهxxير
اإلسxالم يxسمى بxالxشيخ طxبرسxي .قxام هxؤالء الxبابxيون بxكل حxماس وشxغف بxاالنxتشار فxي مxازنxدران مxعلنني
أ َّن الxقائxم املxوعxود قxد ظهxر ودعxوا جxميع املxؤمxنني إلxى الxنهوض والxسير عxلى نxهجه ،أمxا رجxال الxديxن املحxليون
فxقد نxددوا بهxذه الxدعxوة واعxتبروا املxؤمxنني بxها مxنشقني ومxرتxديxن وقxامxوا بxإثxارة أهxالxي عxدة قxرى لxلهجوم عxلى
الxxبابxxيني .وعxxندمxxا احxxتمى الxxبابxxيون بxxالxxسياج الxxذي أقxxامxxوه داخxxل قxxلعة الxxشيخ طxxبرسxxي اتxxهم رجxxال الxxديxxن
الxxبابxxيني بxxأنَّxxهم سxxبب الxxفوضxxى الxxتي سxxادت بxxالد فxxارس فxxي ذلxxك الxxوقxxت مxxع أ َّن هxxذه الxxفوضxxى كxxان سxxببـها
األصxxلي رجxxال الxxديxxن التxxهامxxهم الxxبابxxيني بxxاالرتxxداد والxxكفر .وفxxي جxxو مxxشحون بxxالxxصراع حxxول السxxلطة بxxني
ورثxة محxمد شxاه قxاجxار كxان هxذا االتxهام بxمثابxة الشxرارة الxتي أشxعلت الxوضxع .خxلف الxحاج مxيرزا آقxاسxي
رجxل قxوي قxاس ومxريxب وهxو املxيرزا تxقي خxان فxأصxبح الxصدر األعxظم إليxران وقxرر أن يxقمع الحxركxة الxبابxية
ويقتلعها من جذورها فقام بإرسال قوة مسلحة لدعم وتعزيز مجهودات رجال الدين واملوالني لهم.
تxحول حxصار قxلعة الxشيخ طxبرسxي إلxى خxزي وعxار ملxعارضxي حxضرة الxباب .وخxالل عxام واحxد تxم إرسxال
آالف مxن الxجنود لxقتال وقxمع عxدة مxئات مxن الxبابxيني الxذيxن كxانxوا يxدافxعون عxن الxقلعة إالَّ أنَّxهم جxمي ًعا هxزمxوا
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xيرا وفxي مxوقxع عxسكري صxغير مxحاصxر كxان قxد اسxتشهد فxيه عxدد كxبير مxن أفxراده ومxنهم
شxر هxزيxمة .وأخ ً
املxxال حسxxني وعxxد املxxهاجxxمون املجxxموعxxة بxxاإلفxxراج عxxنهم إذا اسxxتسلموا وقxxد أقxxسموا عxxلى الxxقرآن الxxكريxxم فxxي
ذلxك .ومxا أن خxرج الxبابxيون مxن هxذا املxوقxع حxتى ألxقي الxقبض عxليهم حxيث قxتل الxعديxد مxنهم وآخxرون عxذبxوا
سxxر وبxxيع كxxالxxرقxxيق .أمxxا جxxناب الxxقدوس فxxقد س ِّ xلم لxxيد أحxxد رجxxال الxxديxxن الxxكبار فxxي
حxxتى املxxوت ومxxن تxxبقى أ ُ ِx
تلك املنطقة فقادوه في الشوارع والطرقات وش ّوهوا جسمه ث َّم قتلوه.
وأحxداث أخxرى مxشابxهة وقxعت فxي مxديxنتني أخxريxني هxما نxيريxز وزنxجان .فxفي هxاتxني املxديxنتني جxاءت قxوات
مسxلحة تxابxعة ألمxراء قxاجxار لxدعxم ومxؤازرة الxهمج الxرعxاع الxذيxن حxركxهم واسxتفزهxم رجxال الxديxن الxشيعة ضxد
ال xxباب xxييـن وق xxرروا اس xxتئصال وإب xxادة ج xxميع أت xxباع ال xxدي xxن الج xxدي xxد .وف xxي م xxدي xxنة ن xxيري xxز ك xxان ي xxتزع xxم ال xxباب xxيني
شxخصية بxارزة هxو جxناب وحxيد ومxع مxكانxته الxديxنية لxم يxخفف ذلxك مxن سخxط السxلطات املحxلية ومxن هxجوم
الxxناس الxxغوغxxائxxي .وفxxي مxxذبxxحة عxxقب االسxxتيالء عxxلى قxxلعة كxxان الxxبابxxيون قxxد الxxتجأوا إلxxيها وحxxوصxxروا فxxيها
اس xxتشهد ج xxناب وح xxيد .وف xxي م xxدي xxنة زن xxجان ك xxان ال xxحال م xxثل ق xxلعة ال xxشيخ ط xxبرس xxي ف xxقد خ xxدع امل xxحاص xxرون
الxبابxيني ووعxدوهxم بxالسxالم واألخxوة وكxتبوا ذلxك عxلى نxسخة مxن الxقرآن الxكريxم إالَّ أنَّxهم غxدروا بxهم وقxتلوهxم
عن بكرة أبيهم بعد خروجهم من مواقعهم.
وبxxالxxرغxxم مxxن بxxعض املxxحاوالت الxxواضxxحة الxxتي قxxامxxت بxxها السxxلطات الxxديxxنية والxxسياسxxية للتسxxتر عxxلى هxxذه
املxالحxم الxثالث مxع الxبابxيني وهxي مxعركxة قxلعة الxشيخ طxبرسxي وحxوادث نxيريxز ووقxائxع زنxجان فxقد كxان هxناك
نxاجxون مxن كxل مxعركxة أو حxادثxة اسxتطاعxوا أن يشهxدوا عxلى كxل مxا حxدث .فxالxنسخ املxكتوبxة لهxذه الxروايxات
تxشكل املxصدر الxرئxيسي لxلكتاب الxتاريxخي الxذي كxتبه وأعxده نxبيل زرنxدي املxعروف بxالxنبيل األعxظم بxعد عxدة
سنوات).(1
وبxxرزت فxxي أنxxحاء مxxختلفة مxxن إيxxران مxxشاهxxد عxxنف عxxديxxدة يxxغذيxxها تحxxريxxض رجxxال الxxديxxن عxxلى أ َّن الxxبابxxيني
م xxرت xxدون وس xxان xxده xxم ك xxثير م xxن الس xxلطات املح xxلية ف xxي اع xxتداءات xxهم .ول xxم يح xxمهم وض xxعهم االج xxتماع xxي .وف xxي
الxعاصxمة طهxران ،وفxي نxفس الxوقxت الxذي وقxعت فxيه حxوادث زنxجان تxقريxبًا صxدر الxحكم بxإعxدام سxبعة مxن
ال xxشخصيات امل xxرم xxوق xxة م xxن ك xxبار ال xxتجار وم xxن األوس xxاط ال xxعلمية ع xxندم xxا رف xxضوا إن xxكار دي xxنهم ،ف xxقتلوا ب xxشكل
بxxشع ومxxرعxxب .ومxxما يxxدل عxxلى وحxxشية الxxناس الxxذيxxن قxxامxxوا بهxxذا الxxعمل أ َّن مxxن بxxني الشهxxداء شxxخص يxxدعxxى
xاصxا لxلعائxلة املxالxكة وألعxضاء
املxيرزا قxربxان عxلي قxد عxرف بxالxزهxد والxتقوى الشxديxديxن وعxمل مxرشً xدا روحxيًا خ ً x x x
الحكومة).(2
إ َّن مxxعظم املxxسئولxxية فxxي هxxذه األعxxمال الxxوحxxشية ال تxxقع عxxلى عxxاتxxق رجxxال الxxديxxن وحxxدهxxم وإنَّxxما عxxلى رئxxيس
ال xxوزراء الج xxدي xxد امل xxيرزا ت xxقي خ xxان أي ً x
xضا .أ َّم xxا ال xxشاه الج xxدي xxد ن xxاص xxر ال xxدي xxن ش xxاه ف xxكان ع xxمره ال ي xxتجاوز
السادسة عشرة ،ولهذا كان زمام السلطة بيـد رئيس الوزراء أو الصدر األعظم.
وك xxان ه xxذا األخ xxير ع xxلى رأس مج xxموع xxة ق xxام xxت ب xxنصب ال xxشاه الج xxدي xxد ب xxعد م xxناف xxسة ح xxادة ع xxلى الس xxلطة ب xxني
شxxخصني مxxن الxxعائxxلة املxxالxxكة .وقxxد اسxxتنتج رئxxيس الxxوزراء الجxxديxxد بxxأ َّن ضxxمان اسxxتمراره فxxي الxxحكم وثxxبات
املxنطقة واسxتقرارهxا يxقتضي قxمع الxدعxوة الxبابxية ولهxذا شxارك فxي األعxمال الxوحxشية ضxد الxبابxيني فxي قxلعة
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الxشيخ طxبرسxي وفxي نxيريxز وزنxجان وفxي قxتل شهxداء طهxران السxبعة الxذيxن عxرفxوا بهxذا االسxم .واآلن يxريxد
ضرب الدعوة في مهدها.
وب xxينما ك xxان ال xxحصار ق xxائ xً xما ف xxي زن xxجان أم xxر امل xxيرزا ت xxقي خ xxان ح xxاك xxم م xxنطقة أذرب xxيجان ب xxأن ي xxنقل ح xxضرة
الxباب إلxى مxديxنة تxبريxز وهxناك يxعدم أمxام املxأل) (1لxم يxكن لxلميرزا تxقي خxان أيxة صxالحxية إلصxدار مxثل هxذا
األمxxر ولxxم يسxxتشر بxxاقxxي أعxxضاء الxxحكومxxة فxxي هxxذا الxxخصوص ولهxxذا السxxبب لـxxم يسxxتجب حxxاكxxم أذربxxيجان
xيرا اضxطر املxيرزا تxقي خxان إلxى إرسxال
الxذي كxان يxكن كxل احxترام وتxقديxر لxحضرة الxباب لهxذا األمxر .وأخ ً
أخxxيه املxxيرزا حxxسن خxxان لxxتنفيذ هxxذه املxxأمxxوريxxة .فxxقد أخxxذ الxxباب بxxعجالxxة إلxxى تxxبريxxز وقxxرر كxxبار املجتهxxديxxن
وعxلماء الxديxن أن يxتعامxلوا مxع املxوضxوع فxيحكموا عxليه مxن مxنظور ديxني أكxثر مxنه مxدنxي .وكxما تxوقxع املxيرزا
تxقي خxان كxان رجxال الxديxن عxلى أتxم اسxتعداد إلصxدار فxتوى بxقتل حxضرة الxباب بxتهمة االرتxداد .وفxي الxيوم
الxتاسxع مxن شهxر تxموز )يxولxيو( مxن عxام 1850م تَّ xم اإلعxداد لxتنفيذ هxذا الxعمل الxشنيع وسxط حشxد مxزدحxم
مxxن آالف الxxناس الxxذيxxن تجxxمعوا فxxوق أسxxطح املxxنازل وعxxلى الxxنوافxxذ فxxي سxxاحxxة عxxامxxة ومxxا وقxxع بxxعد ذلxxك كxxان
حدثًا مذهالً وغير عادي.
ق xxيد ح xxضرة ال xxباب ب xxال xxحبل وم xxعه أح xxد أت xxباع xxه ع xxلى ج xxدار أح xxد ال xxثكنات ال xxعسكري xxة وج xxاء ف xxوج م xxن ال xxجنود
xخصا واص xxطفوا ل xxيشكلوا ف xxرق xxة م xxكلفة ب xxإط xxالق ال xxنار ع xxلى
األرم xxن امل xxسيحيني ي xxصل ع xxدده xxم إل xxى 750ش ً x
حxxضرة الxxباب .أمxxا قxxائxxد الxxفوج ويxxقال لxxه سxxام خxxان فxxقد كxxان مxxترد ًدا فxxي تxxنفيذ هxxذا الxxحكم ألنَّxxه كxxان خxxائxفًا
مxxن نxxزول السخxxط اإللxxهي عxxليه .حxxينئذ قxxال لxxه حxxضرة الxxباب" :اعxxمل بxxما أُمxxرت بxxه وإن كxxانxxت نxxيتك صxxادقxxة
فإ َّن اهلل العلي القدير قادر على إزالة حيرتك وارتباكك").(1
رأى الxعديxد مxن شxهود الxعيان مxا حxدث بxأم أعxينهم) (2فxقد اصxطف الxفوج وأطxلق  750رصxاصxة وتxصاعxد
ال xxدخ xxان ال xxكثيف ال xxصادر م xxن ف xxوه xxة ال xxبنادق وت xxح ّول xxت ال xxساح xxة إل xxى ظ xxالم .وع xxندم xxا ان xxقشع ال xxدخ xxان ش xxاه xxد
الج xxمهور أم xً xرا غ xxري xبًا .ف xxقد ش xxاه xxدوا أن xxيس ال xxباب واق xفًا ب xxجوار ال xxحائ xxط دون أذى أم xxا ح xxضرة ال xxباب ف xxكان
غxائxبًا عxن األنxظار .أمxا الxحبال الxتي ربxطا بxها فxقد كxانxت مxمزقxة تxما ًمxا .وبxدأ بxحث محxموم عxن حxضرة الxباب
xليما داخxxل الxxغرفxxة الxxتي شxxغلها الxxليلة املxxاضxxية هxxادئ ًxا ومxxنشغالً فxxي إنxxزال آخxxر كxxلماتـxxه وإعxxطاء
فxxوجxxدوه سً x
توجيهاته إلى كاتب وحيه.
هxاج الجxمهور مxن هxذا املشهxد ومxاج ،أمxا قxائxد الxفوج األرمxني فxقد رفxض االسxتمرار فxي هxذا الxعمل ووجxد
املxيرزا حxسن خxان نxفسه أمxام احxتمال أن يxنقلب الxناس الxذيxن آمxنوا بxحضرة الxباب فxي الxسابxق ثَّ xم ارتxدوا
xظرا ملعجxxزة الxxباب أثxxناء إطxxالق الxxنار عxxليه لxxلمرة األولxxى واعxxتبار ذلxxك معجxxزة
عxxنه فxxيؤمxxنوا بxxه مxxرة أخxxرى ،نً x
سماوية .ومن ث َّم اصطف فوج آخر مكون من جنود مسلمني وجيء بحضرة الباب ورفيقه مرةً أخرى و ُقيِّدا
عxلى الxحائxط ثَّ xم أطxلق وابxل مxن الxرصxاص عxليهما .وفxي هxذه املxرة مxزقxت الxطلقات جسxدي الxسجينني .أمxا
آخxر كxلمات حxضرة الxباب إلxى الجxمهور فxكانxت" :أيxها الxجيل املxلتوي ،لxو آمxنتم بxي الحxتذى كxل واحxد مxنكم
xختارا ع xxلى ال xxتضحية ب xxنفسه ف xxي س xxبيلي
ح xxذو ه xxذا ال xxشاب ال xxذي ه xxو أع xxظم م xxنكم ش xxأنً xxا ألق xxبل راض ً xيا م x
ً
وسيأتي اليوم الذي فيه تؤمنون بي ،وعند ذاك لن أكون معكم".
٢٣

إ َّن الxظروف غxير الxعاديxة الxتي أحxاطxت بxاسxتشهاد حxضرة الxباب أثxارت مxوجxة جxديxدة مxن االهxتمام الxواسxع
فxx xي تxx xعالxx xيمه .فxx xروايxx xة اسxx xتشهاده انتشxx xرت كxx xالxx xنار فxx xي الxx xهشيم لxx xيس بxx xني أهxx xل إيxx xران فحسxx xب بxx xل بxx xني
الxxسياسxxيني والxxتجار والxxعسكريxxني والxxصحفيني الxxذيxxن كxxانxxوا يxxشكلون جxxالxxية أوربxxية كxxبيرة فxxي بxxالد فxxارس
تبني مدى تأثير هذه الفاجعة على جمهور الناس
آنذاك .إ َّن كلمات قنصل فرنسا الرسمي السيد نيكوالس ّ
الغربيني املثقفني:
"إ َّن ذلxك املxثل الxرائxع الxذي قxدمxه الxباب لxإلنxسانxية لxتتأمxله لxهو مxن أعxظم األمxثلة الxرائxعة عxلى الxشجاعxة ودلxيل
يxxثير اإلعxxجاب عxxلى املxxحبة الxxتي حxxملها بxxطلنا ملxxواطxxنيه .لxxقد ضxxحى بxxنفسه مxxن أجxxل اإلنxxسانxxية ووهxxب لxxها
جس xxده وروح xxه ،وف xxي س xxبيلها ع xxان xxى الح xxرم xxان وال xxهوان والس xxباب وال xxعذاب وال xxشهادة .وق xxد وق xxع ب xxدم xxه م xxيثاق
اإلخاء العاملي ودفع حياته كما فعل السيد املسيح من قبل ،عربونًا لعهد الوفاق والعدل واملحبة القادم").(1
كxxان اسxxتشهاد الxxباب بxxالنسxxبة لxxلجامxxعة الxxبابxxية ومxxا تxxبعه مxxن إبxxادة لxxزعxxماء الxxديxxن ورمxxوزه بxxما فxxيهم غxxالxxبية
ح xxروف ال xxحي ب xxمثاب xxة ري xxح ع xxات xxية وم xxدم xxرة .ح xxيث ف xxقد ال xxباب xxيون ال xxقيادة ال xxالزم xxة ،ق xxيادة ل xxم ت xxكن لتتح xxمل
االضطهاد الشديد فحسب بل وللحفاظ على سمو األخالق العالية التي نادى بها حضرة الباب.
ك xxان ال xxباب xxيون ي xxؤك xxدون دو ًم xxا ب xxأ َّن اه xxتمام xxهم ال xxرئ xxيسي ه xxو اإلع xxالن ع xxن ال xxتعال xxيم االج xxتماع xxية وال xxروح xxان xxية
xظرا أل َّن أفxكارهxم الxديxنية كxانxت مxن خxلفية إسxالمxية فxقد
الجxديxدة الxتي جxاء بxها الxباب .وفxي الxوقxت نxفسه ون ً
كxانxوا يxعتقدون بxأ َّن لxهم حxق الxدفxاع عxن الxنفس وعxن عxائxالتxهم شxريxطة أن ال يxبادروا بxالxعدوان حxفاظًxا عxلى
قxxيمهم الxxديxxنية .وعxxندمxxا تxxم الxxقضاء عxxلى الxxرمxxوز الxxتي كxxانxxت تxxقود الxxجامxxعة الxxبابxxية بهxxذه األعxxمال الxxوحxxشية
الxxتي قxxام بxxها املxxيرزا تxxقي خxxان فxxقد كxxان مxxتوق ً xعا أن الxxعناصxxر املxxترددة بxxني الxxبابxxيني قxxد تxxغدو عxxاجxxزة عxxن
الحفاظ على االنضباط األصيل.
وهxذا مxا حxصل بxالxفعل فxفي يxوم  15آب )أغسxطس( عxام  1850مxيالدي قxام شxابxان بxابxيان غxلبت عxليهما
املxxعانxxاة الxxتي شxxاهxxداهxxا وأصxxيبا بxxالxxيأس نxxتيجة مxxوقxxف السxxلطات فxxقامxxا بxxإطxxالق الxxنار عxxلى الxxشاه فxxأصxxيب
الxشاه بجxروح طxفيفة ونxجا مxن الxحادثxة أل َّن الxبندقxية الxتي اسxتعملت كxانxت مxحشوة بxالxبارود الxخاص بxصيد
الxxطيور .إال أ َّن هxxذه الxxحادثxxة أثxxارت مxxن حxxولxxها مxxوجxxة مxxن الxxعنف أقxxوى وأشxxد مxxن قxxبل ،فxxبدأ عxxصر إرهxxاب
جديد.
تxرك الxكابxنت ألxفرد فxون كxوفxر وهxو مxلحق عxسكري نxمساوي مxذكxرات حxول هxذه الxفترة .كxان مxصدو ًمxا ومxتأث ًxرا
بشxxدة مxxن األعxxمال الxxوحxxشية الxxتي شxxاهxxدهxxا بxxنفسه ولهxxذا قxxدم اسxxتقالxxته مxxن مxxنصبه وكxxتب بxxعد ذلxxك مxxقاالً
نشر في جريدة "فينس" وفيما يلي نصه:
"اتxبعني يxا صxديxقي وأنxتم يxا مxن تّ xدعxون بxأنxكم تتحxلون بxاألخxالق األوروبxية الxرفxيعة .تxعالxوا مxعي لxتشاهxدوا
الxxبؤسxxاء الxxذيxxن فxxقئت أعxxينهم ثَّ xم أجxxبروا عxxلى أن يxxأكxxلوا آذانxxهم املxxبتورة فxxي مشهxxد الxxتعذيxxب ذاتxxه دون مxxلح
وال تxxوابxxل! والxxذيxxن انxxتزع الxxجالدون أسxxنانxxهم وضxxروسxxهم بxxوحxxشية والxxذيxxن لxxم يxxنلهـم شxxيء كxxبير مxxن األذى
xلموا إلxx xى حxx xيث تxx xضاء األسxx xواق
xلموا هّ x x
سxx xوى أن حxx xطمت املxx xطارق جxx xماجxx xمهم الxx xعاريxx xة بxx xكل بxx xساطxx xة .هّ x x
٢٤

بالضحايا البؤساء أل َّن الناس شقوا ثقوبًا في صدور الضحايا وأكتافهم عن اليمني وعن الشمال ووضعوا
ف xxي الج xxروح ش xxمو ًعxxا مش xxتعلة .ول xxقد ش xxاه xxدت ب xxعضهم ي xxسحبون ف xxي ال xxسوق م xxصفدي xxن ب xxاألغ xxالل ت xxتقدم xxهم
إحxدى الxفرق الxعسكريxة وكxانxت الxشمـوع قxد احxترقxت وتxوغxلت حxتى أخxذ شحxم الجxروح يxدخxن كxاملxصباح إذا
انxطفأ حxديxثًا .ولxيس مxن الxنادر أن تxتفتق عxبقريxة أهxل الشxرق عxن ألxوان جxديxدة مxن الxتعذيxب .مxن ذلxك مxثالً
أنxxهم يسxxلخون قxxدمxxي الxxبابxxي ويxxغمسون جxxروحxxه فxxي الxxزيxxت املxxغلي ويxxدقxxون فxxيها حxxدوة حxxصان ويxxرغxxمونxxه
ع xxلى الج xxري ف xxال ت xxصدر م xxن ال xxضحية آه xxة وال زف xxرة .ب xxل تتح xxمل ح xxواس xxه امل xxفقودة ذل xxك ال xxعذاب ف xxي ص xxمت
مxxظلـم واآلن يxxجب عxxليه أن يجxxري وال يسxxتطيع الxxجسم أن يتحxxمل مxxا يتحxxمله الxxروح فxxيسقط .أال فxxارحxxموه
واضxربxوه الxضربxة الxقاضxية وخّ xلصوه مxن آالمxه! ولxكن ال! الxجالد يxهوي بxالxسوط وكxان عxلي أن أشxاهxد ذلxك
وإذا بxالxضحية املتحxملة مxائxة ضxعف مxن الxعذاب تxركxض مxن جxديxد كxل هxذا مجxرد بxدايxة لxلنهايxة .أمxا الxنهايxة
رأسxا عxلى عxقب عxلى جxذوع األشxجار عxند ذلxك
نxفسها فxهي أن الxجالديxن يxصلبون األجxساد املxكويxة املxمزقxة ًx x
تxxتاح الxxفرصxxة ألي إيxxرانxxي يxxحب أن يxxجعل تxxلك األجxxساد املxxعلقة الxxنبيلة هxxدفًxxا إلظxxهار بxxراعxxته فxxي الxxتصويxxب
ع xxلى ق xxدر م xxا ي xxحب ويش xxتهي وع xxلى م xxساف xxة م xxعينة ليس xxت ب xxال xxقري xxبة ج ً xدا ول xxقد رأي xxت أج xxسا ًدا م xxزق xxتها م xxائ xxة
وخمسون رصاصة تقريبًا").(1
مxxن أشهxxر ضxxحايxxا االضxxطهاد الجxxديxxد شxxاعxxرة تxxسمى "الxxطاهxxرة" والxxتي كxxانxxت مxxسجونxxة بxxاملxxنزل ملxxدة مxxن
الxxزمxxن .ومxxما قxxامxxت بxxه هxxذه املxxرأة هxxو إزالxxة قxxيود املxxرأة الxxتي كxxانxxت شxxديxxدة فxxي ذلxxك الxxزمxxن عxxلى اعxxتبار أنَّ
تحxريxر املxرأة مxن تxعالxيم حxضرة الxباب ومxن مxزايxا الxعصر الجxديxد .وعxلى الxرغxم مxن صxدور حxكم املxوت عxليها
وعلمها بذلك قالت للسجان" :يمكنك قتلي في أي وقت تشاء ولكنك ال تستطيع وقف تحرير املرأة".
وبxذلxك انxتهـى مxا يxسميه الxبهائxيون "بxالxدورة الxبابxية" وهxي املxرحxلة األولxى مxن الxتاريxخ الxبهائxي .وفxي ذلxك
الxxوقxxت كxxانxxت الxxبالد تxxعيش فxxي فxxترة تxxكتسحها عxxواصxxف الxxتغيير االجxxتماعxxي الxxشامxxل .أمxxا أعxxداء حxxضرة
xادرا عxلى أن يxكون
الxباب فxقد اتxهموا حxضرتxه بxأنَّxه يخxطط الكxتساب قxوة سxياسxية ،والxبعض روج بxأنَّxه كxان ق ً
xيما ل xxلبالد .إ َّن ال xxقدرات غ xxير ال xxعادي xxة ألت xxباع xxه ال xxصنادي xxد ،وظ xxهور ت xxجاوب ال xxناس ل xxرس xxال xxة دي xxنية ج xxدي xxدة
زع ً x
والxxفساد والxxشقاق الحxxزبxxي الxxذي كxxان مxxتفش ًيا بxxني الxxقيادات الxxديxxنية واملxxدنxxية ،والxxفترة املxxؤقxxتة الxxتي سxxادت
فxxيها الxxفوضxxى املxxدنxxية أثxxناء مxxرض محxxمد شxxاه قxxاجxxار ومxxن ث َّ xم مxxوتxxه .كxxل ذلxxك أدى إلxxى إيxxجاد وضxxع كxxان
أمس الحاجة إليها.
يمكن لحضرة الباب أن يستفيد منه عندما عرضت عليه املساعدة والتي كان في
ّ
فxي أواخxر عxام 1846م عxرض الxحاكxم الxعام إلصxفهان مxنوجهxر خxان ،والxذي كxان يxعتبر واحً xدا مxن أقxوى
الxxشخصيات فxxي إيxxران ،عxxرض عxxلى حxxضرة الxxباب وضxxع كxxامxxل قxxواتxxه الxxعسكريxxة وثxxروة ضخxxمة تxxحت إمxxرتxxه
ل xxكي ي xxقوم ب xxال xxهجوم ع xxلى م xxدي xxنة طه xxران وي xxحارب رج xxال ال xxدي xxن وال xxشاه ،وه xxو ع xxمل ي xxمكن ت xxبري xxره ف xxي ن xxظر
ال xxشيعة .إ َّن امل xxبدأ ال xxرئ xxيسي ال xxذي ي xxحكم امل xxلكية ف xxي ب xxالد ف xxارس ه xxو أ َّن ال xxشاه ف xxي األص xxل ن xxائ xxب ل xxألم xxام
املهxدي املxنتظر ،وأل َّن االدعxاء األسxاسxي لxحضرة الxباب بxأنَّxه هxو تxلك السxلطة الxروحxية الxتي طxال انxتظارهxا،
xظرا أل َّن بxعض الxعقول والxنفوس املxنيرة فxي بxالد فxارس قxبلت دعxوتxه وآمxنت بxه فxكان مxن املxفروض أمxانxة أن
ون ً
يxxقوم محxxمد شxxاه ونxxاصxxر الxxديxxن شxxاه قxxاجxxار بxxدراسxxة تxxعالxxيم حxxضرة الxxباب واالسxxتماع إلxxى دعxxوتxxه بxxكل دقxxة
واح xxترام .والس xxبب ف xxي ت xxجاه xxلهم ك xxل ذل xxك ك xxان ت xxدخ xxل زع xxماء ال xxسياس xxة وال xxدي xxن ان xxطال ًقxxا م xxن خ xxشيتهم ب xxأنَّ
حضرة الباب قد يهدد مكانتهم وسلطتهم ويعمل على تقويضها.
٢٥

وبxxرفxxض حxxضرة الxxباب اسxxتعمال الxxقوة حxxيال تxxلك األمxxور ،حxxتى لxxو كxxلفه ذلxxك حxxياتxxه ،فxxقد قxxدم يxxقينًا مxxقن ًعا
على ميزة رسالته السلمية السمحة واتكاله الكامل على القوى الروحية التي أشار إليها منذ بداية دعوته
على أنَّها العون الوحيد له.
تxxرى مxxا هxxي هxxذه الxxتعالxxيم الxxتي أثxxارت زوبxxعة مxxن الxxعنف والxxعدوان والxxتي تحxxمل مxxن أجxxلها حxxضرة الxxباب
واأللxxوف مxxن غxxيره شxxتى أنxxواع املxxحن واآلالم وفxxدوا جxxمي ًعا أرواحxxهم فxxي سxxبيله؟ إ َّن اإلجxxابxxة عxxلى ذلxxك لxxيس
xظرا ألن دعxوة حxضرة الxباب كxانxت مxرتxبطة بxصورة خxاصxة بxمعتقدات الxشيعة ومxفاهxيمهم
بxاألمxر الxبسيط .ون ً
الxفقهية فxإ َّن الxعقلية الxغربxية تجxد صxعوبxة فxي فxهم الxعديxد مxن األمxور الxتي قxام حxضرة الxباب بxطرحxها فxي
كxxتابxxاتxxه .وفxxي الxxواقxxع إ َّن مxxن أهxxم األسxxباب الxxتي بxxها نxxجح حxxضرتxxه فxxي إبxxالغ كxxلمته لxxبعض عxxلماء الxxديxxن
الxxبارزيxxن وإلxxى مجxxموعxxة مxxن طxxالب الxxعلم واملxxعرفxxة هxxو إحxxاطxxته الxxكامxxلة ألعxxمق وأدق املxxواضxxيع اإلسxxالمxxية
الفقهية الخاصة بالنبوات والعقيدة املثيرة للجدل.
xياسxxا بxxطبقة املxxفكريxxن فxxي
xعليما ابxxتدائxيًا بxxسيطًا قx ً x
لxxقد بxxدا ملسxxتمعيه أمxً xرا غxxير عxxادي فxxي أ َّن شxxابًxxا تxxلقى تً x
xادرا عxxلى اإلجxxابxxة عxxن أسxxئلة الxxعلماء االجxxالء الxxذيxxن قxxضوا حxxياتxxهم فxxي هxxذا
إيxxران أن يxxكون بxxكل بxxساطxxة قً x
امل xxجال وأس xxسوا م xxكان xxتهم ال xxعام xxة م xxنها .إن امل xxذك xxرات ال xxتاري xxخية األول xxية ل xxلباب xxيني ت xxشير إل xxى ت xxفاص xxيل ه xxذه
الxxوقxxائxxع وشxxرحxxها وتxxبني أثxxر ذلxxك عxxلى املسxxتمعني .أمxxا بxxالنسxxبة لxxلقارئ مxxن أوروبxxا أو أمxxريxxكا الxxشمالxxية فxxإنَّ
هذه املواضيع تكون له مبهمة وغير واضحة.
وعxلى الxرغxم مxن بxراعxة حxضرة الxباب وتxفوقxه فxإنَّxه لxم يxشجع أتxباعxه مxن الxعلماء ورجxال الxديxن وطxالب املxعرفxة
عxxلى كسxxب هxxذه الxxعلوم .ويxxمكن تxxفهم سxxبب ذلxxك مxxن دراسxxة لxxألبxxحاث الxxتي قxxام بxxها املسxxتشرق الxxبريxxطانxxي
إدوارد بxراون حxول فxقه الxشيعة .لxقد وصxف إدوارد بxراون األبxحاث والxتفاسxير واملxواضxيع واملxالحxظات الxتي
قxام بxها عxلماء الxديxن مxن أجxل الxنهضة الxثقافxية فxي الxقرن الxتاسxع عشxر فxي إيxران بxأنَّxها "سxخيفة" وال قxيمة
ل xxها .وأ َّن وض xxع ال xxعلماء ال xxحال xxيني وض xxع "ي xxرث xxى ل xxه" .ك xxما ش xxارك xxه وأيّ xxده ف xxي ال xxرأي أح xxد امل xxفكري xxن املس xxلمني
البارزين آنذاك وهو الشيخ محمد عبده حيث قال براون عنه:
"الxشيخ محxمد عxبده هxو مxفتي مxصر األعxظم ورئxيس جxامxعة األزهxر وربxما أكxثر املxفكريxن تxنوي ًxرا و ُxمxحبًّا لxلغة
الxxعربxxية وآدابxxها ،ولxxم يشهxxد الxxعالxxم اإلسxxالمxxي فxxي الxxعصر الحxxديxxث شxxخصا ف xذًّا مxxثله .هxxذا الxxشخص كxxان
يقول بأ َّن جميع هذه املواد واملواضيع يجب أن تحرق ألنَّها فقط تشغل األرفف وتحمل الحشرات وتمنع من
نشxxر الxxعلوم الxxصحيحة .هxxذه كxxانxxت وجxxهة نxxظر أحxxد كxxبار عxxلماء اإلسxxالم ولهxxذا يxxجب أن ال نxxتردد فxxي قxxبول
ذلك."...
xرارا .وفxي كxتابxه "الxبيان" تxصور الxيوم الxذي فxيه تتخxلص بxالد فxارس مxن
عxبّر حxضرة الxباب عxن هxذا الxرأي م ً
تxبديxد الxثروات وتظهxر الxطاقxات الxفكريxة لxلشعب بxعد خxالصxهم مxن الخxرافxات .كxما تحّ xدث عxن الxعصر الxقادم
الxxذي تظهxxر فxxيه مxxجاالت جxxديxxدة مxxن الxxعلوم واملxxعارف والxxذي فxxيه تxxكون املxxعرفxxة حxxتـى عxxنـد الشxxبـاب مxxتفوقxxة
على العلوم التي كانت معاصرة في زمنه.
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أ ّمxا الxتعالxيم االجxتماعxية لxحضرة الxباب فxكانxت أكxثر إثxارة لxالهxتمام مxن مxواضxيع األلxوهxية املxركxزة والxتي هxي
مxن االخxتالفxات الxهامxة بxني املxسيحية واإلسxالم .إ َّن اإلسxالم ي ّxركxز عxلى أ َّن الxديxن هxو وسxيلة لxتنظيم املxجتمع.
وقxxد تxxصور الxxقرآن الxxكريxxم تxxأسxxيس مxxجتمع إسxxالمxxي كxxامxxل واتخxxذ الxxرسxxول محxxمد عxxليه السxxالم أول خxxطوة
عxندمxا قxام بxتأسxيس أول دولxة إسxالمxية فxي املxديxنة املxنورة .ولهxذا لxيس عxجيبًا أن يxبدأ الxتقويxم املxسيحي مxع
xتبارا مxxن هجxxرة الxxرسxxول األعxxظم وتxxأسxxيس الxxدولxxة اإلسxxالمxxية فxxي
مxxيالد املxxسيح ويxxبدأ الxxتقويxxم اإلسxxالمxxي اعً x
امل xxدي xxنة امل xxنورة .وب xxعي ًدا ع xxن م xxبدأ "م xxا ل xxقيصر ل xxقيصر وم xxا هلل هلل" ف xxإ َّن ال xxتعال xxيم اإلس xxالم xxية ت xxحتوي ع xxلى
مج xxموع xxة ك xxبيرة م xxن ال xxتوج xxيهات األخ xxالق xxية ال xxخاص xxة ب xxطري xxقة إدارة ال xxدول xxة ل xxلشئون اإلن xxسان xxية .واملس xxلمون
الxxشيعة كxxانxxوا يxxتوقxxعون أ َّن اإلمxxام املهxxدي عxxندمxxا يظهxxر يxxقوم بxxفتح الxxطريxxق لxxنجاة البشxxر ويxxؤكxxد عxxلى مxxفهوم
"دعوة الجنس البشري إلى الصالح والتقوى".
مxن هxذا املxنطلق واملxفهوم اإلسxالمxي يxجب فxهم رسxالxة حxضرة الxباب .إ َّن عxقول وقxلوب الxذيxن خxاطxبهم آنxذاك
xثيرا ع xxن ال xxقرون ال xxوس xxطى ب xxل ك xxان xxت ف xxي ظ xxالم وع xxزل xxة
ك xxان xxت م xxغلقة ،وف xxي ع xxال xxم ف xxكري مح xxدود ال ي xxختلف ك ً x
ولxكنها مxؤمxنة بxالxقضاء والxقدر .إن األسxلوب الxذي اتخxذه حxضرة الxباب لxلقضاء عxلى هxذه املxشكلة هxو إيxجاد
مxxفهوم املxxجتمع الجxxديxxد الxxقادر عxxلى االحxxتفاظ عxxلى عxxناصxxر كxxبيرة مxxن األصxxول الxxثقافxxية والxxديxxنية الxxسائxxدة
واملxتعارف عxليها لxدى أتxباع حxضرة الxباب ،والxتي أثxبتت األحxداث أنَّxها قxادرة عxلى إبxراز حxركxة جxديxدة وقxويxة.
دعxا حxضرة الxباب شxاه إيxران والxشعب اإليxرانxي إلxى أتxباعxه فxي تxأسxيس هxذا املxجتمع الجxديxد .فxفي خxالل
فxترة دعxوتxه الxقصيرة جxاء بسxلسلة مxن األحxكام الxخاصxة بxالسxلوك الxعام وأي ً
xضا لxحفظ السxالم والxنظام الxعام
ووضxxح
ّx x x
ولxxتوجxxيه األنشxxطة االقxxتصاديxxة ووضxxع نxxظا ًمxxا ملxxؤسxxسات اجxxتماعxxية مxxثل الxxزواج والxxطالق واملxxيراث،
الxxعالقxxة بxxني الxxجامxxعة الxxبابxxية واألمxxم األخxxرى .وأيً x
xضا جxxاء بxxالxxدعxxاء واملxxناجxxاة واملxxبادئ األخxxالقxxية والxxتوجxxيه
املxعنوي ألفxراده املxؤمxنني .هxذه املxبادئ واألحxكام وصxفها أحxد املxؤرخxني الxبهائxيني بxأنَّxها كxانxت عxم ًدا صxارمxة
دورا
ومxxعقدة وشxxديxxدة هxxدفxxها إحxxداث صxxدع فxxي املxxعتقدات اإلسxxالمxxية لxxلمؤمxxنني مxxن أجxxل إعxxدادهxxم لxxيلعبوا ً
ها ًما في تاريخ الجنس البشري.
ه xxذا األم xxر ك xxان امل xxوض xxوع ال xxذي ذك xxر ف xxي ك xxل ف xxصل م xxن ك xxتاب ال xxبيان وك xxان يه xxدف إل xxى إي xxجاد ال xxتغيير
الxxروحxxانxxي واالجxxتماعxxي لxxبالد فxxارس .أعxxلن حxxضرة الxxباب أ َّن الهxxدف األسxxاسxxي لxxدعxxوتxxه هxxو اإلعxxداد لxxظهور
مxxبعوث سxxماوي عxxاملxxي وأشxxار إلxxى هxxذا املxxوعxxود بxxأنxxه "مxxن يظهxxره اهلل" .يxxعتبر حxxضرة الxxباب رسxxوالً سxxماو ًيxxا
مسxتقالً فxي حxد ذاتxه وعxلى مxصاف األنxبياء واملxرسxلني الxعظام مxثل مxوسxى وعxيسى ومحxمد ومبش ًxرا بxالxذي
ي xxنتظره ج xxميع أدي xxان ال xxعال xxم .إ َّن ك xxلمة "ب xxاب" ل xxها م xxفهوم أع xxظم فـ xxي ال xxظهور الج xxديـ xxد م xxن م xxفهوم xxهـا ف xxي
اإلس xxالم .إ َّن ح xxضرة ال xxباب ك xxان "ال xxبواب xxة" أو "ال xxباب" ل xxظهور مظه xxر إل xxهي تنتش xxر دع xxوت xxه ف xxي ش xxتى ب xxقاع
األرض.
هxxناك فxxقرات مxxتعددة مxxن كxxتاب الxxبيان وكxxتابxxات أخxxرى لxxحضرة الxxباب تتحxxدث بxxإسxxهاب عxxن هxxذا املxxوضxxوع
تبني بوضوح بأ َّن حضرة الباب رأى في دورة دعوته أنَّها فترة انتقالية بحتة .وعندما
الرئيسي .هذه الفقرات ّ
يظهxر الxشخص املxوعxود فxإنَّxه سxوف يxأتxي بxالxتعالxيم الxخاصxة بxالxعصر الxقادم وهxو الxذي سxيقرر األمxور الxتي
يجب أن تنسخ من الدورة البابية:
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"إ َّن ألxف آيxة مxن آيxات الxبيان ال تxعادل آيxة واحxدة نxازلxة مxن "مOن يظهOره اهلل"… الxيوم الxبيان فxي مxرحxلة
واضحا… وإ َّن البيان يأخذ جالله
البذرة وفي بداية ظهور "من يظهره اهلل" وإ َّن تج ّليه الكامل سيصبح
ً
من "من يظهر اهلل".
لxم يشxر حxضرة الxباب فxي أحxاديxثه إلxى مxيقات ظxهور املxوعxود املxنتظر ولxكنه أشxار بxأ َّن ذلxك قxريxب الxوقxوع وقxد
بشxَ xر كxxثير مxxن أتxxباعxxه أنَّxxهم سxxوف يxxشاهxxدون مxxن يظهxxره اهلل بxxأ ّم أعxxينهم وأنَّxxهم سيفتخxxرون بخxxدمxxته .أشxxار
َّ x
كxتاب الxبيان وبxعض الxكتابxات األخxرى إلxى اصxطالح مxرمxوز وهxو "سOنة الOتسع" و" سxنة الxتاسxع عشxر"،
زورا بxxأنَّxxه "مxxن يظهxxر اهلل" ويxxنجح فxxي
وفxxوق ذلxxك أعxxلن حxxضرة الxxباب بxxأنَّxxه ال يxxمكن ألي شxxخص أن يxxدعxxي ً
دعxxوتxxه .كxxما أمxxر أتxxباعxxه بxxعدم اعxxتراض أي شxxخص يxxدعxxي هxxذا املxxقام بxxل أن يxxجنحوا إلxxى السxxلم حxxتى يxxتم
اهلل إرادته .فمثالً كتب حضرته إلى جناب "وحيد" الصحابي الجليل واملخلص ما يلي:
"فOو الOذي فلق الOحبة و بOرا الOنسمة لOو أيOقنت بOأنَّOك يOوم ظOهوره ال تؤمOن بOه ألرفOعت عOنك حOكم
اإليOمان… ولOو عOلمت أن أحOد مOن الOنصارى يؤمOن بOه لOجعلته قOرة عOيناي وحOكمت عOليه فOي
ذلك الظهور باإليمان من دون أن أشهد عليه من شيء".
xقدرا ل xxلحكوم xxة ال xxباب xxية أن ت xxبرز إل xxى ح xxيز ال xxوج xxود ف xxعليها أن ت xxكون ف xxي امل xxقام األول
وع xxلى ذل xxك إذا ك xxان م ً x
م xxر ِّوج xxة وم xxوال xxية ل xxرس xxال xxة م xxن يظه xxره اهلل وع xxام xxلة ع xxلى تس xxري xxع ان xxتشار دع xxوت xxه ف xxي ش xxتى ب xxقاع ال xxعال xxم .إنَّ
اس xxتشهاد ح xxضرة ال xxباب وغ xxال xxبية أت xxباع xxه امل xxقرب xxني م xxع ق xxتل األل xxوف م xxن م xxري xxدي xxه أج xxهضت ه xxذه ال xxرؤي xxة ق xxبل
والدتxxها .وفxxي الxxواقxxع فxxي عxxام 1852م أضxxحت دعxxوة الxxباب وكxxأنَّxxها مxxنيت بxxانxxتكاسxxة واقxxتربxxت عxxقيدتxxه مxxن
حافة السقوط.
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الفصل الثالث  -حضرة بهاء اهلل
إنَّxه أبxرز شxخصية نxبيلة مxرمxوقxة فxي قxيادة الxبابxيني حxفظتها يxد الxقدرة اإللxهية مxن سxيل املxذابxح الxتي ارتxكبت
خxx xالل األعxx xوام 1853 – 1848م وهxx xو املxx xيرزا حسxx xني عxx xلي) .(1عxx xائxx xلته مxx xن طxx xبقة األعxx xيان مxx xن الxx xعائxx xالت
الxxفارسxxية الxxقديxxمة والxxعريxxقة املxxالxxكة ألراض واسxxعة وعxxقارات مxxتعددة فxxي مxxنطقة نxxور مxxن إقxxليم مxxازنxxدران).(2
يxعتبر املxيرزا حسxني عxلي أحxد أوائxل املxؤمxنني بxدعxوة الxباب بxعدمxا تسَّ xلم عxام 1844م وفxي مxنزل عxائxلته فxي
xحا بxxأ َّن إبxxالغ األمxxر
طهxxران ،رسxxالxxة مxxن حxxضرتxxه حxxملها لxxه املxxال حسxxني .ومxxما رواه املxxال حسxxني أصxxبح واضً x
لxلميرزا حسxني عxلي جxاء بxنا ًء عxلى تxعليمات خxاصxة مxن حxضرة الxباب .وفxي واقxع األمxر فxإ َّن الxباب كxان قxد
أجxل رحxلته إلxى مxكة املxكرمxة ،والxتي أعxلن هxناك دعxوتxه لxلمرة األولxى ،إلxى حxني اسxتالمxه رسxالxة املxال حسxني
َّ x
يxxخبره فxxيها عxxن نxxتيجة لxxقائxxه مxxع املxxيرزا حسxxني عxxلي .آمxxن بxxالxxديxxن الجxxديxxد أربxxعة أخxxوة لxxلميرزا حسxxني عxxلي
xظرا أل َّن غxالxبية أتxباع حxضرة الxباب جxاءوا مxن
بxما فxيهم أخ غxير شxقيق أصxغر سxنًّا يxدعxى املxيرزا يxحيى .ون ً
xطورا
طxبقات رجxال الxديxن والxتجار والxقرويxني فxإ َّن إيxمان بxعض أفxراد عxائxلة مxؤثxرة مxن طxبقة الxحكام يxعتبر ت ً
ها ًما له مغزاه.
خxالل الxثالث إلxى األربxع سxنوات األولxى مxن إيxمان املxيرزا حسxني عxلي الxذي أصxبح فxيها مxبل ًغا نشxطًا لxلديxن
الج xxدي xxد ع xxملت م xxكان xxته االج xxتماع xxية ع xxلى ح xxماي xxته ض xxد ال xxهجوم ع xxليه إل xxى ح xxد م xxا .ك xxما أ َّن س xxمعته ال xxطيبة
وشxxخصيته املxxحترمxxة ونxxزاهxxته فxxي األوسxxاط الxxحكومxxية ،الxxتي كxxانxxت الxxرشxxوة منتشxxرة فxxيها وأصxxبحت عxxرفًxxا،
كانت السبب في حفظه وحمايته.
شxغل أفxراد أسxرتxه مxناصxب سxياسxية هxامxة فxي الxدولxة لxعدة أجxيال .فxقد كxان والxده املxيرزا عxباس وزيxر دولxة
لxxشئون مxxنطقة مxxازنxxدران .ولxxد املxxيرزا حسxxني عxxلي فxxي  12نxxوفxxمبر )تشxxريxxن الxxثانxxي( مxxن عxxام 1817م ولxxم
يxتجاوز عxمره الxثانxية والعشxريxن عxندمxا تxوفxى والxده عxام 1839م وقxد عxرضxت عxليه وظxيفة والxده فxي الxحكومxة
ولxكنه رفxضها رغxم أنَّxها كxانxت مxغريxة مxالً xيا مxما أثxار دهxشة وتxعجب عxائxلته واملنتسxبني لxه .ولxكن بxدالً مxن ذلxك
قxضى الxسنني الxتالxية فxي إدارة أمxالك الxعائxلة وتxدريxب وتxربxية شxبابxها واملxشاركxة بxشكل واسxع فxي األعxمال
الخيرية مما حدا بأهالي املنطقة أن يدعوه "أبو الفقراء".
ومxxنذ أن أصxxبح املxxيرزا حسxxني عxxلي أحxxد أتxxباع حxxضرة الxxباب ،وعxxمره سxxبع وعشxxرون سxxنة نxxذر جxّ xل طxxاقxxته
لخ xxدم xxة ه xxذا األم xxر امل xxبارك ال xxياف xxع ال xxذي ب xxدأ ي xxواج xxه أول xxى ح xxمالت االض xxطهاد وامل xxعان xxاة .وع xxليه ،ق xxام امل xxيرزا
حسxxني عxxلي بxxأسxxفاره الxxواسxxعة ونxxجح فxxي إيxxمان الxxعديxxد مxxن الxxنفوس املxxقتدرة والxxنافxxذة بxxما فxxيهم عxxدد مxxن
أقxربxائxه وعxائxلته ،كxما مxد يxد الxعون املxالxي إلxى الxعديxد مxن األنشxطة الxتبليغية لxلبابxيني فxي مxناطxق مxتفرقxة مxن
البالد.
وم xxنذ ب xxداي xxة إي xxمان امل xxيرزا حس xxني ع xxلي ش xxرع ب xxمراس xxلة ح xxضرة ال xxباب وق xxد اس xxتمرت ه xxذه امل xxراس xxلة ح xxتى
اس xxتشهاد ال xxباب ف xxي ع xxام 1850م .وبه xxذه امل xxراس xxلة وم xxن ع xxالق xxته الح xxميمة م xxع رواد ال xxدع xxوة ال xxباب xxية أم xxثال
xوجxxه لxxهم
وحxxيد والxxقدوس واملxxال حسxxني والxxطاهxxرة أخxxذت الxxنظرة إلxxيه تxxتزايxxد بxxني األتxxباع عxxلى أنَّxxه املxxرشxxد واملxِّ x
فxي فxهمهم لxتعالxيم الxديxانxة الxبابxية .إ َّن تxأثxير املxيرزا حسxني عxلي كxزعxيم بxابxي بxلغ ذروتxه فxي مxؤتxمر بxدشxت
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عxxام 1848م عxxندمxxا قxxام بxxاإلعxxداد لxxه شxxخصيًا وتxxوجxxيهه بxxصورة غxxير مxxباشxxرة .وقxxد أظهxxر املxxؤتxxمر بxxصورة
مثيرة طبيعة تعاليم حضرة الباب التي تدعو إلى التغيير الكامل).(1
فxxإلxxى جxxانxxب اإلقxxرار بxxالxxيوم اإللxxهي الجxxديxxد الxxذي بxxزغ نxxور فجxxره ،هxxناك أمxxر هxxام أخxxذ نxxصيبه مxxن مxxؤتxxمر
بxxدشxxت وكxxانxxت لxxه أهxxميته ومxxغزاه بxxإقxxدام املxxيرزا حسxxني عxxلي عxxلى مxxنح كxxل مxxن حxxضر املxxؤتxxمر مxxن الxxواحxxد
xخصا لxقبًا جxديً xدا يxتعلق بxالxصفات الxروحxانxية الxتي كxان يتحxلى بxها صxاحxبه .وفxي نxفس املxكان،
والxثمانxني ش ً
أي بدشت ،منحت قرة العني الشاعرة العظمية من منطقة قزوين لقب الطاهرة ،وهذا اللقب أسكت الذين
اعxxترضxxوا عxxلى ظxxهورهxxا فxxي ذلxxك املxxؤتxxمر دون حxxجاب أو نxxقاب .أمxxا املxxيرزا حسxxني عxxلي فxxقد اخxxتار لxxنفسه
لxقب الxبهاء .بxعد انxتهاء املxؤتxمر بxفترة وجxيزة صxادق ووافxق حxضرة الxباب عxلى جxميع األلxقاب الxتي أعxطيت
ل xxلمشارك xxني ف xxي ذل xxك امل xxؤت xxمر ال xxتاري xxخي ح xxيث ج xxاءت ه xxذه امل xxواف xxقة ف xxي رس xxائ xxل ب xxعث ب xxها ح xxضرت xxه إل xxى
امل xxشارك xxني وال xxتي ف xxيها دع xxاه xxم ب xxاألل xxقاب ال xxتي م xxنحت ل xxهم م xxن ق xxبل امل xxيرزا حس xxني ع xxلي ف xxي امل xxؤت xxمر .وإل xxى
امل xxيرزا حس xxني ع xxلي أرس xxل ال xxباب ت xxوق xxي ًعا ف xxري ً xدا م xxن ن xxوع xxه ك xxتبه ع xxلى ش xxكل نج xxمة ت xxحتوى ع xxلى أك xxثر م xxن
ثالثمائة آية مختصرة من مشتقات كلمة "بهاء" بما فيها كلمة "بهاء اهلل".
يxعتبر فxن الخxط مxن املxهارات الxثقافxية الxعالxية عxند أهxل الxثقافxة والxعلم فxي بxالد فxارس كxما أ َّن تxلك املخxطوطxة
اعxتبرت تxحفة فxنية رائxعة وال يxمكن ألي خxطاط مxحترف أن يxكتب فxي مxثل ذلxك "الجxمال والxتعقيد" .كxما قxال
أحxد الxكتاب "إنَّxها تxبدو مxن عxلى بxعد وكxأنَّxها حxبـر منتشxر عxلى ورق" .ومxنذ ذلxك الxوقxت عxرف املxيرزا حسxني
علي بني البابيني وفي التاريخ باسم بهاء اهلل.
ارتxفعت مxوجxة جxديxدة مxن الxعنف نxتيجة ملxؤتxمر بxدشxت كxما أ َّن آثxار هxذا املxؤتxمر خxلقت وضً xعا كxانxت نxتيجته
هxxو االعxxتداء عxxلى كxxل مxxؤمxxن بهxxذا الxxديxxن الجxxديxxد .وعxxندمxxا تxxد ّ
خxxل حxxضرة بxxهاء اهلل لحxxمايxxة الxxطاهxxرة وبxxعض
ات xxباع xxها ال xxذي xxن أل xxقي ال xxقبض ع xxليهم ب xxعد امل xxؤت xxمر ت َّ xم ال xxقبض ع xxلى ح xxضرت xxه وز ّج ب xxه ف xxي ال xxسجن ث َّ xم ض xxرب
بxالxفلقة .وبxعد فxترة مxن الxزمxن عxانxى حxضرتxه نxفس الxظلم واألذى عxندمxا أُلxقي الxقبض عxليه أثxناء طxريxقه لxلقاء
xبيرا فxxي إقxxناع
جxxناب الxxقدوس واملxxال حسxxني فxxي قxxلعة الxxشيخ طxxبرسxxي .ولxxكن عxxندمxxا كxxان ح ً xرّا بxxذل جه ً xدا كً x
األصدقاء واألقارب الذين هم في
السxلطة )الxذيxن اعxترضxوا عxلى أنشxطته( بxأ َّن الxبابxيني هxم أنxاس مxساملxون ومxطيعون لxلقوانxني .حxذر حxضرة
ب xxهاء اهلل رج xxال الس xxلطة ب xxأنَّ xxهم إن ل xxم ي xxبادروا ف xxي تح xxمل م xxسئول xxيات xxهم ف xxي وق xxف األذى واالض xxطهاد ال xxذي
يمارسه رجال الدين ضد البابيني فإ َّن الدولة ستدخل في دوامة العنف والفوضى وسيختل النظام العام.
وبxعد مxحاولxة اغxتيال الxشاه الxتي قxام بxها شxابxان بxابxيان فxي صxيف عxام 1852م ثxبت أ َّن هxذا التحxذيxر كxان
xحيحا وفxي محِّ xله .فxقد ألxقي الxقبض عxلى حxضرة بxهاء اهلل وعxلى بxعض رواد الxبابxية وأُخxذوا إلxى طهxران
ص ً
ووضxعوا فـxي سxجن مxظلم شxنيع يxعرف "بxسياه چxال" أي الxنفق األسxود .وقxد وصxف بxأنَّxه "الxزنxزانxة املxظلمة
والحفرة الكريهة التي كانت يو ًما ما مخزنًا ملياه حمام عام بطهران" ).(1
قxx xضى حxx xضرة بxx xهاء اهلل أربxx xعة أشهxx xر فxx xي سxx xجن سxx xياه چxx xال ثxx xارت خxx xاللxx xها مxx xوجxx xة شxx xديxx xدة مxx xن الxx xعنف
واالضxxطهاد ضxxد الxxبابxxيني فxxي شxxتى بxxقاع بxxالد فxxارس .أمxxا الxxسجناء فxxي سxxياه چxxال فxxكان يهxxددهxxم املxxوت
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الxxحتمي .فxxفي كxxل يxxوم كxxان يxxأتxxي الxxجالدون ويxxنزلxxون إلxxى داخxxل الxxسجن ويxxختارون أحxxد األفxxراد إلعxxدامxxه.
وفxxي بxxعض الxxحاالت يxxقومxxون بxxوضxxع قxxطعة مxxن الخشxxب داخxxل فxxم الxxضحية وبxxواسxxطة املxxطرقxxة يxxتم إدخxxالxxها
حxxتى حنجxxرتxxه ،وقxxد ُيxxلقى بجسxxد املxxيت داخxxل الxxسجن لxxعدة سxxاعxxات بxxل لxxعدة أيxxام بxxعد أن يxxربxxطوه بxxأولxxئك
الذين مازالوا أحياء داخل السجن.
مxxن بxxني ضxxحايxxا سxxجن سxxياه چxxال الxxذيxxن خxxلد الxxتاريxxخ الxxبهائxxي اسxxمهم شxxاب اسxxمه سxxليمان خxxان ،وهxxو
أحد فرسان الحرس امللكي ساب ًقا.
حxيث قxام سxابً xقا بxإنxقاذ رفxات حxضرة الxباب بxعد إعxدامxه ووضxعه عxلى حxافxة خxندق فxي مxديxنة تxبريxز مxخاط ًxرا
فxي ذلxك بxحياتxه .وعxندمxا حxان دور إعxدامxه حxفر الxجالدون فxي جxسمه بxالxسكاكxني الxحادة عxدة حxفر ووضxعوا
فxxي كxxل حxxفرة شxxمعة مxxضيئة .وبهxxذا الxxشكل سxxحب فxxي الxxشوارع مxxتوج ً xها نxxحو مxxصيره املxxحتوم .إ َّن عxxرض
هxxذا األسxxلوب فxxي الxxتعذيxxب والxxقتل يxxعتبر جxxز ًءا مxxن عxxادات الxxفرس الxxذيxxن يهxxتمون بxxشكل ومxxظاهxxر األمxxور،
وإنَّxxها لxxشهادة عxxلى امxxتزاج املxxشاعxxر الxxروحxxانxxية بxxاالحxxساسxxات الxxرقxxيقة اإلنxxسانxxية بxxأن جxxعل سxxليمان خxxان
xبتسما ل xxلناس وي xxقرأ أب xxياتً xxا م xxن ال xxشعر ل xxشعراء ف xxرس
ي xxسير ف xxي ش xxوارع طه xxران وه xxو ع xxلى ه xxذه ال xxحال xxة م x
ً
عxظام .وعxندمxا سxئل ملxاذا ال تxرقxص إن كxنت سxعي ًدا لهxذه الxدرجxة؟ قxام سxليمان خxان بxاالسxتدارة حxول نxفسه
وهو يرقص بكل عظمة وجالل كما يفعل أهل الصوفية على الطريقة املولوية.
ه xxذه امل xxشاه xxد ال xxدرام xxية امل ّ xهيجة ح xxول امل xxوت ش ّ xدت إل xxيها ح xxفيظة خ xxيال ال xxعلماء وال xxفنان xxني ف xxي ال xxغرب وع xxلى
xأسxَ xر م xxشاع xxره xxم ذل xxك
اخ xxتالف xxهم أم xxثال :ك xxون xxت دو غ xxوب xxينو ،س xxارا ب xxرن xxارد ،ل xxوي ت xxولس xxتوي ،وأرنس xxت رن xxان ف x َ x
الxxتاريxxخ املxxفجع الxxدامxxي لxxحضرة الxxباب وأصxxحابxxه األبxxطال .تxxعرف إدوارد بxxراون عxxلى هxxذه الxxروايxxات واألمxxر
xبيرا مxxن حxxياتxxه لxxدراسxxة الxxديxxن
الxxبابxxي ألول مxxرة مxxن خxxالل مxxؤلxxفات كxxونxxت دو غxxوبxxينو ومxxن ث َّ xم كxَّ xرس جxxز ًءا كً x
البابي والبهائي .وصف براون هؤالء الشهداء الشباب بما يلي:
"إ َّن ح xxياة ه xxؤالء ال xxنفوس وم xxمات xxهم ي xxعني ب xxأ َّن آم xxال xxهم ال ت xxحبط وع xxشقهم ال ي xxفتر وث xxبوت xxهم ل xxن ي xxتزع xxزع وه xxي
سxxمات لهxxذه الxxدعxxوة الxxرائxxعة الxxتي لxxها مxxيزاتxxها الxxخاصxxة .وبxxغض الxxنظر عxxما يxxمكن أن تحxxمله هxxذه الxxعقيدة
الxتي ضxحى مxن أجxلها املxئات مxن الxناس فxإنَّxهم وجxدوا شxيئًا جxعلهم مسxتعديxنلترك جxميع مxا فxي الxسموات
واألرض وأن يxسيروا تxحت أشxعة الxشمس واملxطر حxفاة عxراة بxأمxر جxالديxهم ثَّ xم يxنظروا ويxشاهxدوا مxا أتxت بxه
سxنوات عxمرهxم .إنَّxه لxيس أم ًxرا هxينًا أن يxطيق اإلنxسان مxا تحxملته تxلك الxنفوس وبxالxتأكxيد فxإ َّن مxا تxنفق الxروح
ألجxله جxديxر بxالxفهم والxدراسxة .سxوف لxن أتحxدث عxن الxنفوذ الxعظيم الxذي سxيتمتع بxه الxديxن الxبابxي مسxتقبالً
عxxلى مxxا أعxxتقد ،أو إلxxى الxxحياة الجxxديxxدة الxxتي سxxيبعثها الxxديxxن فxxي الxxشعوب املxxيتة ،ألنَّxxه سxxواء نxxجحت هxxذه
الxxدعxxوة أم لxxم تxxنجح فxxأ َّن الxxبسالxxة الxxفذة للشهxxداء الxxبابxxيني أمxxر أبxxدي وال يxxمكن مxxحوه… ولxxكن مxxا لxxم اسxxتطع
نxقله لxكم هxو شxغف وولxه هxذه الxنفوس ونxفوذهxم الxذي ال يxوصxف وصxفاتxهم األخxرى املxؤثxرة عxلى أي شxخص
يقابلهم فعالً .وعليكم أن تأخذوا بكلمتي…".
نxxجا حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأعxxجوبxxة مxxن سxxلسلة االضxxطهادات الشxxديxxدة الxxتي تxxعرض لxxها الxxبابxxيون ،ولxxم تxxرغxxب
السxxلطات الxxحكومxxية فxxي أن تxxفرج عxxنه ألنَّxxها كxxانxxت عxxلى عxxلم بxxالxxدور الxxهام واملxxؤثxxر الxxذي يxxؤديxxه فxxي الxxجامxxعة
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xظرا لxxلوضxxع االجxxتماعxxي لxxعائxxلة حxxضرة بxxهاء اهلل والxxتدخxxل الxxشخصي لxxلسفير الxxروسـxxي األمxxير
الxxبابxxية .ونً x
دول xxكروك xxوف ي xxصبح م xxن غ xxير ال xxحكمة إع xxدام xxه دون م xxحاك xxمة .ول xxكن امل xxحاك xxمة ك xxان xxت مس xxتحيلة ح xxيث اع xxترف
الxxذيxxن حxxاولxxوا اغxxتيال الxxشاه أثxxناء مxxحاكxxمتهم ،وبxxحضور مxxندوب عxxن الxxحكومxxة الxxروسxxية ،بxxأ َّن رمxxوز الحxxركxxة
البابية بما فيهم حضرة بهاء اهلل بريئون من االشتراك في هذه املحاولة.
xيرا رئ xxيس ال xxوزراء الج xxدي xxد ،ال xxذي ك xxان م xxن أق xxرب xxاء ح xxضرة ب xxهاء اهلل ،أن ي xxقنع أع xxضاء ال xxعائ xxلة
اس xxتطاع أخ ً x
الxحاكxمة بxعدم الxتعرض لxحضرتxه رغxم أنَّxهم كxانxوا يxرغxبون فxي إعxدامxه وأنَّxه مxن األفxضل نxفيه مxن بxالد فxارس
ولxكن قxبل أن يxعلن ذلxك صxادر الxشاه أمxالك حxضرة بxهاء اهلل ونهxب مxنزلxه فxي طهxران وسِّ xويxت قxريxته بxاألرض
كما أن أعماله الفنية والخطية وقعت في أيدي رجال الدولة )بما فيهم رئيس الوزراء نفسه(.
وهxو عxلى حxال كهxذه ،ومجxرد مxن مxمتلكاتxه تxما ًxمxا وواهxن الxجسم مxن قxسوة الxسجن واألذى فxي سxجن سxياه
چxxال ،نxxفي حxxضرتxxه مxxن وطxxنه دون مxxحاكxxمة أو مxxساعxxدة .والxxذيxxن قxxابxxلوه تxxملكتهم الxxدهxxشة مxxن ثxxقته الxxعالxxية
وقxدرتxه رغxم كxل مxا عxانxاه مxن آالم ومxصائxب .وفxي الxواقxع فxفي سxجن سxياه چxال املxظلم هxذا وقxع أهxم حxدث
فxي تxاريxخ الxبابxية والxبهائxية .فxقد نxزل الxوحxي اإللxهي عxلى حxضرة بxهاء اهلل وع َّxرفxه بxأنxه "مOن يظهOره اهلل".
وصف حضرته نزول هذا الوحي في ذلك السجن في أحد األلواح بما يلي:
"وف xxي ذات ل xxيلة أص xxغيت إل xxى ه xxذه ال xxكلمة ال xxعليا ف xxي ع xxال xxم ال xxرؤي xxا م xxن ج xxميع ال xxجهات ،إنOOنا نOOنصرك بOOك
وبOقلمك ال تحOزن عOما ورد عOليك وال تOخف إنَّOك مOن اآلمOنني سOوف يOبعث اهلل كOنوز األرض وهOم
رجال
يOOنصرونOOك بOOك وبOOاسOOمك الOOذي بOOه أحOOيى اهلل أفOOئدة الOOعارفOOني "...وبxxالxxرغxxم مxxن أ َّن الxxنوم كxxان عxxزيxxز
املxxنال مxxن وطxxأة السxxالسxxل والxxروائxxح املxxنتنة حxxني كxxنت رهxxني سxxجن أرض الxxطاء )طهxxران( أال إنxxني كxxنت فxxي
هxxجعاتxxي الxxيسيرة أحxxس كxxأ َّن شxxيئا مxxا يxxتدفxxق مxxن أعxxلى رأسxxي وينحxxدر عxxلى صxxدري كxxأنَّxxه النهxxر الxxعظيم
ينحxدر مxن قxلة جxبل بxاذخ رفxيع إلxى األرض فتلتهxب جxميع األعxضاء لxذلxك .فxي ذلxك الxحني كxان الxلسان ي ّxرتxل
ما ال يقوى على اإلصغاء إليه أحد").(1
وع xxليه ف xxإ َّن ظ xxهور ح xxضرة ب xxهاء اهلل ه xxو اله xxدف م xxن ال xxدور ال xxباب xxي وال xxحقيقة ال xxساط xxعة ل xxلذي xxن آم xxنوا ب xxحضرة
الxباب .هxناك شxواهxد عَّ xدة بxأ َّن حxضرة الxباب مxنذ الxبدايxة اعxتبر ظxهوره بxأنَّxه الxطريxق إلxى ظxهور حxضرة بxهاء
اهلل .وقد أشار إلى ذلك إلى بعـض أصحابه وذكر في فقرة من كتابـه "البيان":
"طOOوبOOى ملOOن يOOنظر إلOOى نOOظم بOOهاء اهلل ويOOشكر ربOOه فOOإنَّOOه يظهـOOر وال م ّ Oرد لOOه مOOن عOOند اهلل فOOي
البيان").(2
بxعدمxا قxضى حxضرة بxهاء اهلل أربxعة أشهxر فxي سxجن سxياه چxال أفxرج عxنه بxنفس الxطريxقة الxعشوائxية الxتي
زج بxxه فxxي الxxسجن .وقxxد تَّ xم إبxxالغ حxxضرتxxه بxxأنَّxxه طxxب ًقا ألمxxر الxxشاه الxxرسxxمي يxxجب أبxxعاده مxxع عxxائxxلته مxxع مxxن
ي xxرغ xxب ف xxي االن xxضمام إل xxيهم .وم xxن األه xxمية ب xxمكان أن ن xxعلم أنَّ xxه ل xxم ي xxختر ت xxلك امل xxناس xxبة ل xxإلع xxالن ع xxن رس xxال xxته
ألصxحابxه .كxما عxرض عxليه الxلجوء إلxى روسxيا ولxكنه اخxتار مxديxنة بxغداد الxتي تxقع الxيوم فxي الxعراق ،وكxانxت
آنذاك في إقليم تابع للحكومة العثمانية .وبالتدريج وخالل ثالث
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سxxنوات الxxتفت حxxولxxه مجxxموعxxة مxxن الxxبابxxيني بxxاإلضxxافxxة إلxxى أعxxضاء مxxن عxxائxxلته الxxذيxxن رافxxقوه إلxxى املxxنفى .مxxن
ض xxمن أع xxضاء ع xxائ xxلته ال xxذي xxن ج xxاءوا إل xxى ال xxعراق ب xxعد ف xxترة ق xxصيرة م xxن وص xxول ح xxضرت xxه أخ xxوه غ xxير ال xxشقيق
xتنكرا لxينضم إلxى الxعائxلة فxي عxام 1853م .وكxان هxذا الxشقيـق فxيما
مxيرزا يxحيى حxيث وصxل إلxى الxعراق م ً
بعد مصدر مصاعب ومعارضة جديدة برزت أمام حضرة بهاء اهلل بشكل غير متوقع.
إ َّن قxصة املxيرزا يxحيى نxرى فxيها صxنوف الxنفاق والخxداع وتxثير مxشاعxر الحxزن والxشفقة فxي آن واحxد .فxقد
كxانxت أعxمالxه تهxديً xدا مxؤملًا لxرسxالxة بxهاء اهلل واسxتمر تxأثxيرهxا يxشعل نxار الxهجوم عxلى الxجامxعة الxبهائxية حxتى
يومنا هذا.
xظرا لxبراعxته فxي
كxان املxيرزا يxحيى يxصغر حxضرة بxهاء اهلل بxثالث عشxرة سxنة ،فxاعxتنى حxضرتxه بxتربxيته .ون ً
الخxxط فxxقد عxxمل كxxسكرتxxير شxxخصي لxxحضرة بxxهاء اهلل .وقxxد وصxxفه مxxن عxxرفxxه مxxن الxxناس بxxأنَّxxه إنxxسان جxxبان
وسxريxع الxتأثxر ويxميل بxسهولxة لxلشخصيات الxقويxة .انxضم املxيرزا يxحيى إلxى شxقيقه بxكل شxغف فxي اإليxمان
بالدين البابي كما صاحب حضرة بهاء اهلل في بعض رحالته األول ّية.
xظرا لxxقرابxxته لxxحضرة بxxهاء اهلل وملxxوقxxع عxxائxxلته
كxxان املxxيرزا يxxحيى لxxطيف املعشxxر فxxي طxxبيعته سهxxل الحxxديxxث ونً x
االجxxتماعxxية فxxقد كxxان محxxل احxxترام الxxبابxxيني .وفxxي نxxفس الxxوقxxت الxxذي انxxعقد فxxيه مxxؤتxxمر بxxدشxxت كxxتب حxxضرة
xيسا
ال xxباب رس xxال xxة ب xxال xxتشاور م xxع ح xxضرة ب xxهاء اهلل وأح xxد رواد الح xxرك xxة ال xxباب xxية ي xxرش xxح ف xxيها امل xxيرزا ي xxحيى رئ ً x
xحا بxأ َّن هxدف هxذا الxترشxيح هxو
شxكليًا لxلبابxيني بxعد وفxاة حxضرتxه .وإذا تxأمxلنا األحxداث املxاضxية يxبدو واض ً
xتجنبًا كxل خxطر
تxوفxير قxناة يسxتطيع حxضرة بxهاء اهلل بxواسxطتها أن يسxتمر فxي إدارة شxئون الxديxن الجxديxد م ّ
يxxحوم حxxول ذلxxك الxxتعيني الجxxديxxد ومxxوفxً xرا لxxه الحxxمايxxة ملxxقامxxه الxxعظيم الxxذي أحxxرزه .ومxxا أن عxxني املxxيرزا يxxحيى
xقيما
لهxxذا املxxنصب الxxشكلي حxxتى تxxعرض ألخxxطار شxxخصية بxxسيطـة فxxكان أن انxxعزل فxxي أغxxلب األوقxxات مً x
في أمالك العائلـة في الشمال ،إالّ أنَّه غادرها هار ًبا عندما وصلت املشاكل واألحداث إلى تلك املنطقة).(2
ومxا كxادت املجxموعxة املxبعدة فxي الxعراق أن تسxتقر بxعد حxتى انجxرف املxيرزا يxحيى بxأفxكار طxالxب عxلوم ديxنية
يxxدعxxى سxxيد محxxمد .هxxذا األخxxير الxxذي يxxبدو أنَّxxه أراد أن يxxكون مxxرج ً xعا ديxxنيًا لxxلبابxxيني ،عxxمل عxxلى تحxxريxxض
املxxيرزا يxxحيى عxxلى أن يخxxرج عxxلى وصxxايxxة أخxxيه األكxxبر ويxxأخxxذ زعxxامxxة الxxديxxن الxxبابxxي لxxنفسه) .(3تxxردد املxxيرزا
xيرا انxxصاع واسxxتطاع أن يxxفصل نxxفسه عxxن حxxضرة
يxxحيى فxxي قxxبول هxxذا األمxxر لxxفترة مxxن الxxزمxxن ولxxكنَّه أخً x
بهاء اهلل م َّدعيًا لنفسه حق خالفة حضرة الباب الشهيد.
إ َّن رد فxعل حxضرة بxهاء اهلل ملxا قxام بxه أخxوه يxعكـس لxنا نxفاذ بxصيـرتxه املxتأصxلة فxي شxخصيته .فxبدالً مxن أن
يxخوض خxالفًxا مxع أخxيه حxول هxذا املxوضxوع ،والxذي قxد يxؤثxر سxلبًا عxلى وحxدة الxجامxعة الxبابxية وكxيانxها والxتي
كxانxت ضxعيفة آنxذاك ،فxقد اخxتار حxضرة بxهاء اهلل لxنفسه أن يxترك كxل ذلxك وأن يxغادر إلxى جxبال السxليمانxية
قxرب مxنطقة كxردسxتان دون سxابxق إنxذار .وملxدة سxنتني انxعزل لxنفسه فxي هxذه الxجبال ولxم يxتصل بxالxبابxيني.
فهذا النفي الذي فرضه على نفسه إلى فيافي كردستان يذكرنا
بxما حxدث لxحياة مxؤسxسي األديxان الxعظيمة .وكxما بxدا واض ًxحا بxعد ذلxك فxإ َّن هxذه الxفترة كxانxت لxه فxترة إبxداع
xحا فxxي بxxصيرتxxه وقxxد تجxxلى ذلxxك فxxي األدعxxية واملxxناجxxاة
وعxxطاء .فxxقد أخxxذت دعxxوتxxه تxxأخxxذ شxxكالً محxxد ًدا وواضً x
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واألش xxعار ال xxتي ن xxزل xxت م xxن ي xxراع xxه خ xxالل أشه xxر ال xxبعد وم xxازال xxت ب xxعض ه xxذه اآلث xxار امل xxبارك xxة م xxوج xxودة ب xxلغتها
األصلية الفارسية ،وفيها بعض التلميحات حول رسالته للعالم.
ع xxندم xxا ك xxان ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxي ج xxبال الس xxليمان xxية ت xxرك xxت أم xxور ال xxباب xxيني ف xxي ي xxد امل xxيرزا ي xxحيى ال xxذي ك xxان
ي xxساع xxده م xxعلمه ال xxناص xxح س xxيد مح xxمد ،م xxما ن xxتج ع xxن ذل xxك ف xxوض xxى واض xxطراب ف xxي ال xxجام xxعة ال xxباب xxية امل xxنفية.
وخxxالل أقxxل مxxن أربxxعة وعشxxريxxن شهxً xرا ا َّدعxxت بxxعض الxxنفوس الxxضعيفة الxxيائxxسة مxxقامxxات ومxxناصxxب مxxتعددة
وحxاولxت جxاهxدة اغxتصاب رئxاسxة الxبابxيني .أ َّxمxا املxيرزا يxحيى فxقد انxعزل بxعي ًدا تxار ً xكxا سxيد محxمد لxيجيب عxن
األسxئلة الxديxنية الxتي كxانxت تxثار قxدر اسxتطاعxته .إ َّن ذلxك الxلهاث وراء الxقيادة قxد أظهxر عxدم كxفاءتxه ملxنصب
تاق له بشدة ،وهو درس وعاه أغلب االتباع البابيني.
ومxع تxدهxور األوضxاع بسxرعxة سxعى بxعض املxنفيني جxاهxديxن إلxى مxعرفxة مxكان حxضرة بxهاء اهلل حxتى يxرجxونxه
xيرا اسxتطاع أحxد األحxباء املخxلصني أن يxعرف مxكان حxضرتxه وذلxك نxتيجة اإلشxاعxات الxتي
فxي الxرجxوع .وأخ ً
سxمعها حxول وجxود شxخص جxليل مxقدس يxعيش فxي الxجبال .وحxتى املxيرزا يxحيى انxضم إلxى بxاقxي أفxراد
الxxعائxxلة وبxxاقxxي الxxبابxxيني فxxي الxxطلب مxxن حxxضرة بxxهاء اهلل بxxالxxعودة لxxتولxxي زمxxام هxxدايxxة وتxxوجxxيه الxxجامxxعة .وفxxي
التاسع عشر من شهر مارس )آذار( من عام 1856م رجـع حضرته إلى بغداد.
كبيرا في مقدرات الجامعة
تغييرا
شهدت السنوات السبع التالية
ً
ً
ال xxباب xxية ح xxيث اس xxتطاع ح xxضرة ب xxهاء اهلل م xxن خ xxالل ال xxقدوة ال xxحسنة وال xxتشجيع واالن xxضباط الش xxدي xxدي xxن ،م xxن
حxمل الxبابxيني عxلى الxتمسك بxاملxبادئ األخxالقxية والxروحxانxية الxتي كxانxت سxائxدة فxي زمxن حxضرة الxباب .أ َّxمxا
امل xxيرزا ي xxحيى ف xxقد اس xxتمر ف xxي ان xxزوائ xxه ،وذاع ص xxيت ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxي ب xxغداد وامل xxناط xxق امل xxحيطة ب xxها
xعلما روحً xيا ،فxزاره األمxراء والxعلماء ورجxال الxديxن واملxسئولxون فxي الxحكومxة وأي ً
xضا وعxدد كxبير مxن
بxاعxتباره م ً
رجال مشهورين في بالد فارس.
وف xxي ب xxغداد ك xxتب ح xxضرة ب xxهاء اهلل "ك xxتاب اإلي xxقان" ال xxذي اس xxتعرض ف xxيه الخ xxطة ال xxشام xxلة اإلل xxهية ل xxخالص
البش xxري xxة .ي xxحتوي ه xxذا ال xxكتاب ع xxلى ت xxعال xxيم ح xxضرت xxه ال xxخاص xxة ب xxطبيعة األل xxوه xxية ووظ xxيفة م xxظاه xxر ال xxظهـور
ومxxطالxxع الxxوحxxي والxxتكامxxل الxxروحxxي لxxلجنس البشـxxري ويxxنتهي بxxإثxxبات أحxxقية دعxxوتxxه .واعxxتبر كxxتاب اإليxxقان
فxيما بxعد أحxد اآلثxار الxهامxة واملxؤثxرة لxحضرة بxهاء اهلل وقxاعxدة لxألعxمال الxهادفxة إلxى نشxر الxعديxد مxن املxبادئ
واملفاهيم البهائية.
ومxxع تxxعاظxxم نxxفوذ حxxضرة بxxهاء اهلل تxxزايxxد الxxخوف والxxشك فxxي مxxخيلة شxxاه إيxxران وحxxكومxxته والxxذي انxxتقل هxxذا
الxxخوف بxxدوره إلxxى الxxحكومxxة الxxعثمانxxية .ث َّ xم فxxجأة ودون سxxابxxق إنxxذار ،وفxxي شهxxر أبxxريxxل )نxxيسان( مxxن عxxام
1863م ،تَّ xم إبxxالغ حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأنَّxxه طxxب ًقا لxxطلب مxxن الxxحكومxxة اإليxxرانxxية يxxجب إبxxعاد املxxنفيني عxxن حxxدود
موطنهم األصلي ،ولهذا عليهم أن يغادروا إلى مدينة القسطنطينية )إستنبول حال ًيا( لإلقامة فيها.
وبxينما كxان حxضرة بxهاء اهلل يxعد نxفسه لxلرحxيل انxتقل بxصورة مxؤقxتة لxلسكن فxي حxديxقة تxقع فxي جxزيxرة عxلى
ضفة نهر دجلة والتي سماها "بحديقة الرضوان" .وفيها أعلن إلى بعض اتباعه القالئل بأنَّه "من
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يظهxxره اهلل" وأنَّxxه املxxبعوث الxxسماوي الxxعاملxxي الxxذي وعxxد بxxظهوره حxxضرة الxxباب وأشxxير إلxxيه فxxي مxxتون الxxكتب
امل xxقدس xxة ال xxسال xxفة .أش xxار ال xxتاري xxخ ال xxبهائ xxي إل xxى ح xxوادث س xxجن س xxياه چ xxال ف xxي طه xxران ب xxأنَّ xxها ب xxداي xxة ل xxبزوغ
شxxمس دعxxوتxxه .وفxxي حxxديxxقة الxxرضxxوان أعxxلنت دعxxوتxxه بxxكل وضxxوح لxxآلخxxريxxن وبxxذلxxك تxxغير الxxتاريxxخ الxxبابxxي إلxxى
األبxxد .هxxذا الحxxدث يxxحتفل بxxه الxxبهائxxيون فxxي شxxتى بxxقاع الxxعالxxم الxxيوم بxxاعxxتباره "سxxلطان األعxxياد" أ َّمxxا آثxxار
ونفوذ هذا اإلعالن فيمكن اإلحساس به بعد اإلعالن العلني لدعوته بأربع سنوات).(1
وصxxل مxxوكxxب حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى عxxاصxxمة الxxدولxxة الxxعثمانxxية يxxوم  16أغسxxطس )آب( مxxن عxxام 1863م بxxعد
رحxxلة اسxxتغرقxxت ثxxالثxxة أشهxxر حxxيث أقxxام فxxيها مxxدة قxxصيرة مxxن الxxزمxxن .أمxxا الxxعالقxxات بxxني الخxxليفة الxxعثمانxxي
وشxاه إيxران فxقد تxوتxرت نxتيجة للحxروب الxقصيرة والخxدع املسxتمرة والxتجاوزات الحxدوديxة الxدائxمة .وقxد خxاف
شxxاه إيxxران مxxن أن يxxكون الxxبابxxيون املxxنفيون أداة فxxي يxxد الxxسياسxxة الxxتركxxية نxxتيجة لxxوجxxود اتxxصاالت لxxهم فxxي
إيxران ،ولهxذا تxحفظت الxحكومxة اإليxرانxية مxن إمxكانxية اسxتقرار هxؤالء املxنفيني فxي عxاصxمة الxخالفxة الxعثمانxية.
وعxxليه بxxدأ الxxسفير اإليxxرانxxي مxxيرزا حسxxني خxxان بxxممارسxxة الxxضغوط عxxلى السxxلطات الxxتركxxية إلبxxعاد الxxبابxxيني
إلى منطقة أبعد من أراضي اإلمبراطورية) .(2كما ضاعف
ضxxغوطxxه مxxع التحxxذيxxر بxxأ َّن الxxبابxxيني هxxم أعxxداء لxxألنxxظمة الxxقائxxمة وخxxطر يهxxدد مxxجتم ًعا مxxختلطًا وغxxير مسxxتقر
مxثل اإلمxبراطxوريxة الxعثمانxية .وقxد نxجح فxي مxسعاه حxيث قxامxت الxحكومxة الxعثمانxية فxي أوائxل شهxر ديxسمبر
عxxام 1863م بxxنفي حxxضرة بxxهاء اهلل وعxxائxxلته ومxxرافxxقيه بxxصورة مxxفاجxxئة ودون سxxابxxق إنxxذار إلxxى مxxديxxنة أدرنxxة
التي تقع في الجزء األوربي من تركيا.
وفxي أدرنxة بxدأت مxرحxلة جxديxدة مxن الxتاريxخ الxبهائxي .فxالxشخصية املxؤثxرة لxبهاء اهلل الxتي جxذبxت الxعديxد مxن
زائxxريxxه والxxتغيير الxxكبير الxxذي أوجxxده بxxني أتxxباعxxه فxxي بxxغداد واملxxراسxxالت الxxواسxxعة والxxنفوذ الxxكبير الxxذي كxxان
xحورا رئxxيسيًا لxxلديxxن
لxxحضرتxxه مxxع الxxجالxxية الxxبابxxية املضطهxxدة فxxي بxxالد فxxارس ،أدى إلxxى أ ْن يxxكون حxxضرتxxه مً x
الxxبابxxي .كxxما أ َّن إعxxالن دعxxوتxxه فxxي حxxديxxقة الxxرضxxوان كxxان يxxناقxxش بxxشكل عxxلني بxxني الxxبابxxيني .ومxxا أن شxxعر
حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن الxجامxعة الxبابxية قxد وصxلت إلxى درجxة عxالxية مxن الxتقبل حxتى قxرر بxأ َّن الxوقxت قxد حxان
إلعالن أمره بشكل عام.
الخxxطوة األولxxى فxxي هxxذا اإلعxxالن هxxو أن يxxتعرف املxxيرزا يxxحيى الxxوصxxي الxxشكلي لxxلدعxxوة الxxبابxxية عxxلى طxxبيعة
دعxوة حxضرة بxهاء اهلل .ولهxذا أنxزل حxضرتxه "سOورة األمOر" وفxيها أعxلن دعxوتxه بxأنَّxه "مxن يظهxره اهلل" وفxيها
دعxا املxيرزا يxحيى أن يxؤمxن بxه ويxؤيxده تxنفيذًا ملxا أمxره بxه حxضرة الxباب بxكل صxراحxة ،إالَّ أ َّن هxذه الxدعxوة لxم
تسxxتجب بxxأي حxxال .وبxxعد فxxترة قxxصيرة مxxن وصxxول املxxنفيني إلxxى أدرنxxة بxxدأ املxxيرزا يxxحيى بxxمساعxxده وتxxشجيع
سيد محمد يحيك املؤامرات والدسائس لالستيالء على
زورا أنَّxه فxقده .وعxندمxا فشxل فxي ذلxك حxاول اغxتيال شxقيقه بxهاء اهلل مxرتxني ،وبxعد
املxنصب الxذي كxان يَّ xدعxي ً
فترة قصيرة من املحاولة الثانية لالغتيال تُلي على مسامعه إعالن حضرة بهاء اهلل.
تxردد املxيرزا يxحيى بxعض الxشيء ولxكنه بxعد ذلxك فxاجxأ الxبابxيني ادعxائxه بxأنَّxه مظهxر األمxر الxسماوي الxذي وعxد
xصدرا
حxضرة الxباب بxظهوره .إ َّن رد الxفعل هxذا يxوضxح لxنا بxأ َّن جxميع سxلوكxياتxه وتxصرفxاتxه الxسابxقة كxانxت م
ً
ل xxالض xxطراب xxات واألزم xxات .أم xxا ال xxباب xxيون ف xxي أدرن xxة ف xxقد هج xxروا امل xxيرزا ي xxحيى وت xxرك xxوه ب xxني ع xxشية وض xxحاه xxا
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وحxذت حxذوهxم غxالxبية الxبابxيني فxي بxالد فxارس والxعراق بxما فxيهم بxعض أعxضاء عxائxلة حxضرة الxباب املxؤمxنني
الxxذيxxن مxxا زالxxوا أحxxياء فxxقد تxxركxxوا جxxمي ًعا املxxيرزا يxxحيى .يxxقدر املسxxتشرق إدوارد بxxراون عxxدد الxxبابxxيني الxxذيxxن
تxمسكوا بxميرزا يxحيى بxني ثxالثxة إلxى أربxعة بxاملxائxة فxقط أمxا الxباقxون فxقد آمxنوا بxحضرة بxهاء اهلل .ومxنذ ذلxك
الحني أخذ البابيون يسمون أنفسهم "بالبهائيني" وظهر الدين البهائي دينًا بارزًا).(1
بxxعد أن م َّ xكن حxxضرة بxxهاء اهلل أمxxره بxxني الxxبابxxيني صxxب اهxxتمامxxه عxxلى نشxxر وتxxرويxxج ديxxنه .ومxxنذ بxxدايxxة شهxxر
سxxبتمبر مxxن عxxام 1867م بxxدأ بتحxxريxxر وتxxنزيxxل ألxxواح مxxتعددة اعxxتبرت مxxن اآلثxxار الxxهامxxة واملxxميزة فxxي تxxاريxxخ
األديxxان .بxxعضها كxxانxxت مxxوجxxهة إلxxى جxxميع "مxxلوك وسxxالطxxني األرض" والxxبعض اآلخxxر إلxxى مxxلوك وسxxالطxxني
مxxعينني .فxxي هxxذه األلxxواح والxxرسxxائxxل أعxxلن عxxن نxxفسه عxxلى أنَّxxه مxxوعxxود الxxتوراة ،واإلنxxجيل والxxقرآن ودعxxا املxxلوك
إلى النهوض لنصرة دينه .احتوت هذه الرسائل على إنذارات مثيرة بأ َّن
الxxعالxxم سيشهxxد فxxي الxxقرن الxxتاسxxع عشxxر انxxقسامxxات ونxxزاعxxات كxxبيرة وهxxي بxxدايxxة ملxxيالد حxxضارة عxxاملxxية ،إنَّ
الفكرة األساسية للعصر الجديد هي وحدة جميع الجنس البشري.
دع xxا ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxصورة خ xxاص xxة ق xxادة أورب xxا إل xxى ت xxسخير ج xxميع اإلم xxكان xxيات ل xxتحقيق ال xxوح xxدة ال xxعامل xxية
حيث قال:
"ال بxد مxن انxعقاد مجxمع كxبير عxلى بxسيط الxغبراء ويxبحث املxلوك والسxالطxني فxيه عxن الxصلح األكxبر وهxو أن
تتشxبث الxدول الxعظيمة بxالسxالم املxتني مxن أجxل رفxاهxية أهxل الxعالxم… لOيس الفخOر ملOن يOحب الOوطOن بOل
ملن يحب العالم .في الحقيقة العالم وطن واحد وأهله سكان األرض").(1
أك xxد ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxي رس xxائ xxله ه xxذه ب xxأ َّن اهلل س xxبحان xxه وت xxعال xxى ح xَّ xرك ق xxوى ت xxاري xxخية ال تس xxتطيع أن ت xxقف
أمxامxها أيxة قxوة بشxريxة .كxما أخxبر حxكام الxعالxم بxأ َّن الxقدرة والسxلطة الxتي مxنحها اهلل جxل وعxال لxهم هxي مxن
أجxل تxلبية احxتياجxات الxجنس البشxري وتxأسxيس السxالم الxعاملxي والxعدل االجxتماعxي والxوحxدة الxعاملxية .أمxا
الxدول الxتي تxحاول أن تسxتخدم قxواهxا ضxد عxملية تxوحxيد الxعالxم اإلنxسانxي فxإنَّxها فxي الxواقxع تجxلب الxدمxار
والخراب لنفسها ولباقي األمم والشعوب.
بxدأ اإلعxالن الxعام لxدعxوة حxضرة بxهاء اهلل بسxلسلة مxن الxعواصxف الxتي هxبت عxليه والxتي مxازال أثxرهxا بxاقxية
حتى اليوم .فقد جاءت كرة
أخxرى مxن املxيرزا يxحيى الxذي بxرفxضه دعxوة أخxيه يxكون قxد أنxهى نxفوذه بxني أتxباع حxضرة الxباب .قxال املxيرزا
يxxحيى لxxلبروفxxيسور إدوارد بxxراون فxxي وقxxت الحxxق أ َّن املxxنفيني اآلخxxريxxن قxxد هجxxروه أيً x
xضا لxxدرجxxة أنَّxxه اضxxطر
فxxي إحxxدى املxxرات أن يxxذهxxب إلxxى الxxسوق بxxنفسه لشxxراء طxxعام لxxه .ومxxع ذلxxك مxxازال يxxحتفظ بxxدعxxم سxxيد محxxمد
وشxxخصني مxxنفيني آخxxريxxن فxxي أدرنxxة .حxxاولxxت هxxذه املجxxموعxxة الxxصغيرة أن تحxxد مxxن إقxxبال الxxبابxxيني عxxلى أمxxر
حxضرة بxهاء هلل فxي مxناطxق عxديxدة مxن بxالد فxارس واألراضxي الxعثمانxية ،وقxد أشxارت ألxواح حxضرة بxهاء هلل
املوجهة إلى امللوك والسالطني إلى مواضيـع أساء هؤالء االستفادة منها.
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فxي تxلك املxرحxلة مxن الxتاريxخ كxانxت الxدولxة الxعثمانxية تxعانxي مxن الxتفكك وعxلى شxفا االنxهيار .فxقد كxانxت هxناك
ضxغوط شxديxدة بxاالنxفصال مxن أقxليات عxديxدة منتشxرة فxي شxتى أنxحاء اإلمxبراطxوريxة وبxاألخxص فxي املxناطxق
األوربxxية كxxما بxxدأت دول تسxxتقل حxxديxثًا مxxثل :الxxيونxxان ،بxxلغاريxxا ،صxxربxxيا ومxxونxxتيغرو .بxxذل املxxيرزا حسxxني خxxان
xبيرا فxي إقxناع السxلطات الxتركxية بxأ َّن الxبهائxيني فxي املxنفى يxشكلون
الxسفير اإليxرانxي فxي اسxتنبول جهً xدا ك ً
xطرا سxياسً xيا وديxن ًيا عxليهم .كxما حxاول املxيرزا يxحيى وسxيد محxمد بxأن يxصوروا بxأ َّن ألxواح ورسxائxل حxضرة
خ ً
بxxهاء اهلل إلxxى املxxلوك والسxxالطxxني لxxها جxxانxxب سxxياسxxي .كxxما أرسxxلت رسxxائxxل مxxجهولxxة إلxxى اسxxتنبول تحxxذر مxxن
مxؤامxرة سxياسxية .هxذه الxروايxات كxانxت لxها مxصداقxية أل َّن الxناس أخxذت تxتدفxق مxن شxتى أنxحاء اإلمxبراطxوريxة
للقاء حضرة بهاء اهلل وحتى السلطات يبدو أنَّها قد تأثرت وخضعت لنفوذه وسلطانه).(1
وكxxان اضxxطهاد الxxبابxxيني فxxي مxxراحxxله األولxxى عxxندمxxا عxxرضxxت الxxحكومxxة الxxبريxxطانxxية والxxروسxxية حxxمايxxة حxxضرة
بxهاء هلل مxما أدى إلxى تxخوف الxحكومxة الxعثمانxية مxن أ َّن ادعxاءات املxيرزا يxحيى قxد يxكون لxها بxعض الxوزن.
ولهxذا تxقرر أن تحxل مxشكلة املxبعديxن نxهائxيًا وبxصفة دائxمة ،فxاصxدر السxلطان عxبد الxعزيxز فxرمxانًxا سxلطانxيًا
بxxنفي حxxضرة بxxهاء اهلل وأتxxباعxxه إلxxى مxxديxxنة عxxكاء فxxي فلسxxطني لxxيكون سxxجنًا أبxxديًxxا لxxه ومxxكانًxxا ملxxعاقxxبته .وفxxي
ص xxبيحة ي xxوم  21أغس xxطس )آب( م xxن ع xxام 1868م أبح xxر ح xxضرة ب xxهاء اهلل وح xxوال xxي س xxبعني إل xxى ث xxمان xxني
xخصا مxxن عxxائxxلته وصxxحابxxته املخxxلصني مxxن مxxيناء جxxالxxيبولxxي فxxي سxxفينة بxxخاريxxة .وبxxعد رحxxلة شxxاقxxة مxxدتxxها
شً x
عشxرة أيxام بxالبحxر وتxحت حxراسxة مشxددة وصxل إلxى شxاط• مxديxنة عxكاء ودخxل قxلعتها املxهجورة مxن بxابxها
البحري.
وم xxن سخ xxري xxات ال xxقدر أن ي xxقع امل xxيرزا ي xxحيى وس xxيد مح xxمد ف xxي ال xxفخ ال xxذي ن xxصباه ب xxأن xxفسهما .ف xxال xxحكوم xxة
الxxعثمانxxية أخxxذتxxها الxxشكوك فxxي املxxيرزا يxxحيى بxxأنَّxxه قxxد يxxكون ضxxلي ًعا فxxي املxxؤامxxرة ولهxxذا تxxم نxxفيه ومxxعـه ثxxالثxxة
ب xxهائ xxيني إل xxى ج xxزي xxرة ق xxبرص ع xxلى أم xxل أن ي xxقوم ه xxؤالء ال xxثالث xxة ب xxالح xxد م xxن ن xxشاط xxه .أم xxا س xxيد مح xxمد وأح xxد
أصحابه فقد نفيا مع املبعدين البهائيني
إلى مدينة عكاء للسبب نفسه.
اخxx xتيرت مxx xديxx xنة عxx xكاء عxx xلى أمxx xل أن ال يسxx xتطيع حxx xضرة بxx xهاء اهلل االسxx xتمرار فxx xي الxx xعيش فxx xيها .وخxx xالل
الس xxتينات م xxن ع xxام 1860م ك xxان س xxجن امل xxدي xxنة م xxكانً xxا خ xxرا ًب xxا وم xxحالً إلي xxواء املج xxرم xxني م xxن ش xxتى أن xxحاء
اإلمxxبراطxxوريxxة الxxعثمانxxية وشxxوارعxxها مxxليئة بxxاملxxتاهxxات واألزقxxة ومxxكانًxxا كxxئيبًا ذا مxxنازل مxxهجورة ومxxنهارة .كxxما
تهxxب عxxليها الxxريxxاح وتxxضرب شxxاطxxئها أمxxواج البحxxر قxxاذفxxة بxxفضالت البحxxر األبxxيض املxxتوسxxط إلxxى شxxواطxxئها
مxxؤديxxة إلxxى خxxلق ج ً xوا غxxير صxxحي ،وقxxد قxxيل بxxأ َّن الxxطير الxxذي يحxxلق فxxوق عxxكاء فxxإنَّxxه سxxيقع مxxيتًا مxxن عxxفونxxة
الجو.
ت xxعتبر ال xxسنتان األول xxيتان م xxن س xxجن ال xxبهائ xxيني ف xxي ق xxلعة ع xxكاء س xxنتني م xxليئتني ب xxال xxصعـاب والح xxرم xxان .ف xxمن
عني بموجبها أحد مندوبي حكومته ليقيم في عكاء حتى
إستنبول أصدر السفير اإليراني هناك عدة أوامر َّ
يxxتأكxxد مxxن أ َّن السxxلطات الxxعثمانxxية تxxمارس الشxxدة الxxالزمxxة عxxلى املxxسجونxxني الxxبهائxxيني .ونxxتيجة لهxxذه املxxعامxxلة
الxقاسxية تxوفxي عxدد مxن املxسجونxني ومxنهم املxيرزا مهxدي وهxو الxولxد الxثانxي لxحضرة بxهاء اهلل حxيث لxقي حxتفه
فxx xي حxx xادث مxx xأسxx xاوي نxx xتيجة لxx xظروف الxx xسجن الxx xصعبة .وفxx xي عxx xام 1870م ظهxx xرت بxx xوادر انxx xفراج عxx xندمxx xا
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اس xxتدع xxت ال xxحاج xxة إل xxى إخ xxالء ق xxلعة ع xxكاء ن xxتيجة ل xxتأزم األوض xxاع ب xxني ال xxحكوم xxة ال xxترك xxية وال xxروس xxية ،ف xxنقل
املسجونون إلى منازل مستأجرة والى بيوت أخرى في املنطقة.
ت xxدري xxجيًا وع xxلى ال xxرغ xxم م xxن وج xxود ت xxعصب ل xxدى ال xxعام xxة أخ xxذ ن xxفوذ دع xxوة ح xxضرة ب xxهاء اهلل ينتش xxر ك xxما انتش xxر
سxxابً xقا فxxي بxxغداد وأدرنxxة .أمxxا رجxxال الxxحكومxxة املxxتعاطxxفون مxxع حxxضرتxxه فxxقد قxxللوا عxxدد الحxxراس عxxليه وبxxرزت
أصxوات نxافxذة تxعبر عxن إعxجابxها واهxتمامxها بxالxدعxوة الجxديxدة .أال أ َّن عxاصxفة جxديxدة هxبّت ،فxقد قxام سxيد
محxمد ومxعه اثxنان مxن أتxباعxه بxإشxعال نxار الxفتنة بxني عxامxة الxناس نxتيجة لxعدم ارتxياحxهم مxن تxحسن أوضxاع
املسجونني .فقد أثاروا الناس للهجوم على منزل حضرة بهاء اهلل على أمل القضاء عليه.
كxان التهxديxد الجxديxد بxمثابxة اسxتفزاز كxبير لxبعض املxنفيني الxذيxن لxم يسxتطيعوا أن يxطيقوه .فxقد قxرر سxبعة
مxxنهم أن يxxعالxxجوا املxxوضxxوع بxxأنxxفسهم دون االنxxتباه إلxxى مxxبدأ عxxدم الxxعنف واالنxxقياد لxxإلرادة اإللxxهية املxxشار
إل xxيها ف xxي اآلث xxار امل xxبارك xxة .ف xxبعد اف xxتعال ن xxزاع م xxتعمد اس xxتطاع ه xxؤالء الس xxبعة ق xxتل س xxيد مح xxمد واث xxنني م xxن
أتباعه.
وحxادثxة كهxذه كxانxت لxها آثxارهxا السxلبية وبxمثابxة لxطمة لxلديxن الجxديxد أكxثر مxما فxعله سxيد محxمد نxفسه .فxقد
أضxافxت وقxو ًدا لxنار الxتهم الxتي كxان املxعرضxون مxن عxلماء الxديxن اإلسxالمxي يxلصقونxها بxالxبهائxيني .وبxالنسxبة
xثيرا م xxا ع xxان xxاه ح xxضرت xxه ف xxي ال xxسجن ألنَّ xxها أث xxرت ع xxلى س xxمو
ل xxحضرة ب xxهاء اهلل ك xxان xxت ص xxدم xxة ك xxبيرة ف xxاق xxت ك ً x
وجxالل تxعالxيمه وأحxكامxه .وجxاء فxي لxوح كxتبه حxضرتxه آنxذاك مxا يxلي" :لOيس ذلOتي سOجني لOعمري إنَّOه
عOزٌّ لOي بOل الOذلOة عOمل أحOبائOي الOذيOن ينسOبون أنOفسهم إلOينا ويOتبعون الOشيطان فOي أعOمالOهم
أال إنَّهم من الخاسرين").(1
قxامxت مxحكمة مxدنxية بxالxتحقيق فxي هxذا األمxر واسxتنتجت بxأ َّن حxضرة بxهاء اهلل وغxالxبية الxبهائxيني فxي عxكاء
لxxم يxxكن لxxهم يxxد فxxي انxxفجار هxxذا الxxعنف ،وتxxمت مxxعاقxxبة املxxتهمني وحxxدهxxم ومxxن ثَّ xم هxxدأت األوضxxاع تxxدريxxجيًا.
وفxxي نxxفس الxxوقxxت أنxxزل حxxضرة بxxهاء اهلل مجxxموعxxة مxxن األلxxواح خxxاطxxب فxxيها مxxلوك وسxxالطxxني األرض آنxxذاك
سxبق أن نxزل جxز ًءا مxنها فxي أدرنxة .كxما جxاء فxي رسxائxل خxاصxة خxاطxب فxيها مxلو ً xكxا وسxالطxني مxعينني مxثل:
لxxويxxس نxxابxxليون ،املxxلكة فxxكتوريxxا ،قxxيصر روسxxيا ويلهxxلم األول ،ألxxكسندر الxxثانxxي ،نxxاصxxر الxxديxxن شxxاه سxxلطان
إيران ،وكذلك إمبراطور النمسا فرانسوا جوزف والسلطان عبد العزيز الخليفة العثماني.
فxي هxذه الxرسxائxل دعxا حxضرتxه املxلوك والسxالطxني إلxى الxتعاون والxتعاضxد مxن أجxل تxأسxيس مxنبر دولxي يxملك
الxقدرة والxصالحxية لحxل الxنزاعxات بxني األمxم والxشعوب .إ َّن هxذه الxحكومxة الxعاملxية الحxديxثة الxنشأة يxجب أن
تxدعxم بxقوة دولxية تxشكلها الxدول األعxضاء وتسxتخدمxها فxي فxرض حxلول سxلمية لجxميع الxنزاعxات والxصراعxات
العاملية.
كxما احxتوت تxلك الxرسxائxل أي ً
xضا عxلى شxرح فxي كxيفية إيxجاد روح الxوحxدة واملxحبة بxني شxعوب الxعالxم .فxمثالً
دعxxا حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى إيxxجاد لxxغة عxxاملxxية مxxساعxxدة فxxيقوم كxxل مxxجتمع بxxالxxحفاظ عxxلى هxxويxxة تxxراثxxه وثxxقافxxته
الxxخاصxxة ولxxديxxه اإلمxxكانxxية فxxي االتxxصال بxxباقxxي األجxxناس والxxشعوب .كxxما أ َّن إيxxجاد نxxظام تxxعليمي إجxxباري
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xقياسxxا عxxا ًمxxا لxxنظام اقxxتصادي دولxxي.
ًx
يxxؤدي إلxxى الحxxد مxxن األم xيّة ونxxظام عxxاملxxي لxxلمقايxxيس واألوزان يxxوفxxر مx
ودعxxا أيً x
xضا إلxxى تxxخفيض املxxصاريxxف الxxعسكريxxة واالسxxتفادة مxxن الxxضرائxxب لxxلرفxxاهxxية االجxxتماعxxية .كxxما دعxxا
حxxضرتxxه املxxلوك إلxxى قxxبول مxxبادئ ديxxمقراطxxية مxxعينة مxxن أجxxل إدارة جxxيدة وسxxليمة لxxشئون بxxالدهxxم الxxداخxxلية.
xظرا لxxحبس املxxبعديxxن وعxxدم اسxxتطاعxxتهم الحxxركxxة كxxانxxت هxxذه الxxرسxxائxxل تُهxّ xرب خxxارج الxxسجن داخxxل مxxالبxxس
نً x
الxxزوار .والxxقنصل الxxفرنxxسي قxxام شxxخص ًيا بتسxxليم أول رسxxالxxة مxxن حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى اإلمxxبراطxxور لxxويxxس
نxابxليون .هxناك رسxائxل أو )ألxواح( فxيها الxعظمة والxهيمنة نxزلxت إلxى قxادة األديxان فxي الxعالxم بxما فxيهم الxبابxا
بxيوس الxتاسxع .ومxا تxناولxته هxذه األلxواح بxشكل أسxاسxي دعxوة قxادة الxديxن ورجxالxه إلxى تxرك أفxكارهxم ورغxبتهم
ف xxي امل xxناص xxب ال xxدن xxيوي xxة وال xxبحث والتح xxري ب xxشكل ج xxاد ح xxول ال xxدع xxوة ال xxتي ج xxاء ب xxها ح xxضرة ب xxهاء اهلل .ك xxما
أشxارت األلxواح إلxى أ َّن رجxال الxديxن كxانxوا أول مxن أنxكروا واعxترضxوا ثَّ xم اضطهxدوا مxؤسxسي جxميع األديxان
في العالم.
ق xxد ي xxكون ل xxوح ح xxضرة ب xxهاء اهلل إل xxى ال xxباب xxا ب xxيوس ال xxتاس xxع ع xxلى األخ xxص مح xxل اه xxتمام ط xxلبة ال xxتاري xxخ ف xxي
xوضxxح مxxا يxxجب عxxلى الxxبابxxا وخxxلفائxxه عxxمله ومxxا ثxxبت بxxعد ذلxxك اسxxتحالxxة تxxجنبه .دعxxا
املxxدارس واملxxعاهxxد ألنَّxxها تx x ِّ x
حxxضرة بxxهاء اهلل الxxبابxxا إلxxى الxxتنازل عxxن أمxxالكxxه فxxي الxxدولxxة الxxبابxxويxxة إلxxى الxxحكومxxة الxxعلمانxxية وأن يخxxرج مxxن
قxصوره فxي الxفاتxيكان لxيلتقي بxقادة األديxان واملxذاهxب األخxرى وأن يxلتقي أي ً
xضا بxالxزعxماء غxير الxكاثxولxيكيني
فxي الxعالxم ويxدعxوهxم إلxى السxالم والxعدل .وأن يxبتعد عxن املxراسxيم والxشكليات الxزائxدة وأن يxكون "كxما كxان
م xxواله" .وب xxامل xxثل دع xxا رج xxال ال xxدي xxن ال xxكاث xxول xxيك إل xxى أن" :ال تOOعتكفوا فOOي الOOكنائOOس واملOOعابOOد اخOOرجOOوا
بOإذنOي ثَّ Oم اشOتغلوا بOما تOنتفع بOه أنOفسكم وأنOفس الOعباد كOذلOك يOأمOركOم مOالOك يOوم الOديOن .أن
اعOتكفوا فOي حOصن حOبي هOذا حق االعOتكاف لOو أنOتم مOن الOعارفOني… تOزوجOوا لOيقوم بOعدكOم
أحOد مOقامOكم إنَّا مOنعناكOم عOن الOخيانOة ال عOما تظهOر بOه األمOانOة أأخOذتOم أصOول أنOفسكم ونOبذتOم
أصول اهلل وراءكم… إ َّ
ن الذي ما تزوج إنَّه ما وجد مق ًرّا ليسكن فيه أو يضع رأسه عليه بما
اكتسOبت أيOدي الOخائOنني لOيس تOقديOس نOفسه بOما عOرفOتم وعOندكOم مOن األوهOام بOل بOما عOندنOا
اسOO Oئلوا لOO OتعرفOO Oوا مOO OقامOO Oه الOO Oذي كOO Oان مOO OقدسـًOO Oا عOO Oن ظOO Oنون مOO Oن عOO Oلى األرض كOO Oلها طOO OوبOO Oى
للعارفني").(1
لxم يسxتجب مxلوك الxعالxم وقxادتxه أللxواح حxضرة بxهاء اهلل ،ولxكن مxلكة بxريxطانxيا املxلكة فxكتوريxا كxان لxها رد فxعل
إذ قxالxت" :إذا كxانxت هxذه الxدعxوة مxن لxدى الxحق تxبارك وتxعالxى فxإنَّxها سxتبقى مxن تxلقاء نxفسها .وإ ْن لxم تxكن
فإنَّها ال تؤذي")) .(2مترجم عن اإلنجليزية(
جxذبxت هxذه األلxواح مxع مxرور الxزمxن اهxتمام الxناس ألنَّxها أشxارت إلxى الxتحقق الxرائxع لxكل نxبوءة وحxدث تxنبأ
بxxوقxxوعxxه حxxضرة بxxهاء اهلل) .(3فxxمثالً أنxxذر اإلمxxبراطxxور لxxويxxس نxxابxxليون الxxذي كxxان مxxن أعxxظم قxxادة الxxعالxxم قxxدرة
ونفوذًا آنذاك بأنَّه سيسقط نتيجة لعدم خلوصه وسوء استخدامه لسلطته:
"بOما فOعلت تOختلف األمOور فOي مOملكتك وتخOرج املOلك مOن كOفك جOزاء عOملك… وتOأخOذ الOزالزل
كOO Oل الOO OقبائOO Oل هOO Oناك إالَّ بOO Oأن تOO Oقوم عOO Oلى نOO Oصرة هOO Oذا األمOO Oر وتOO Oتبع الOO Oروح فOO Oي هOO Oذا السOO Oبيل
املستقيم").(4
٣٩

ولxxم تِ x
xمض سxxنتان عxxلى نxxزول هxxذا الxxلوح حxxتى سxxقط اإلمxxبراطxxور عxxن عxxرشxxه وفxxقد تxxاجxxه حxxيث هxxزم هxxزيxxمة
نxxكراء غxxير مxxتوقxxعة فxxي سxxيدان ونxxفي هxxو شxxخص ًيا مxxن وطxxنه .ث َّ xم أرسxxل حxxضرة بxxهاء اهلل رسxxالxxة إنxxذار إلxxى
ويله xxلم األول ،ق xxيصر أمل xxان xxيا امل xxوح xxدة ،ال xxذي ان xxتصر ع xxلى ن xxاب xxليون وف xxيها يح xxذره م xxن ال xxغرور وح xxبه للس xxلطة
ويخبره عن "سيوف الجزاء" حيث قال تبارك ذكره:
س ّOل عOليك سOيوف الجOزاء" .أرسxل حxضرة
"يOا شOواط– نهOر الOريOن قOد رأيOناك مOغطاة بOالOدمOاء بOما ُ O
بxهاء اهلل رسxائxل تحxذيxريxة مxشابxهة إلxى قxيصر روسxيا وإلxى اإلمxبراطxور فxرانxسوا جxوزف إمxبراطxور الxنمسا
وإلى شاه إيران.
أمxا الxرسxائxل الxتي أرسxلها إلxى الخxليفة الxعثمانـxي السxلطان عxبد الxعزيxز ورئxيس وزرائxه عxالxي بxاشxا ،الxلذيxن
كxxان بxxيدهxxما حxxياة املxxسجونxxني فxxي سxxجن عxxكاء ،فxxقد اتxxصفتا بxxاإلنxxذار الxxواضxxح والxxصريxxح .فxxقد تxxنبأت هxxذه
الxرسxائxل بxموت عxالxي بxاشxا وزمxيله فxؤاد بxاشxا وزيxر الxخارجxية وأي ً
xضا تxنبأت بxفقد الxحكومxة الxعثمانxية لجxزء
xيرا س xxقوط الس xxلطان ع xxبد ال xxعزي xxز ن xxفسه .والش xxك أن ت xxحقق ه xxذه ال xxنبوات
ك xxبير م xxن أراض xxيها ف xxي أورب xxا وأخ ً x
والبشارات قد عزّز بشكل كبير موقف ومقام حضرة بهاء اهلل ورفع من شأنه ومنزلته.
xوجxxت بxxإكxxمال
إ َّن الxxسنوات العشxxر الxxتي تxxلت عxxام 1863م ،وهxxي سxxنة إعxxالن دعxxوة حxxضرة بxxهاء اهلل ،قxxد تxّ x
نxxزول وإكxxمال كxxتاب هxxام يxxعتبره الxxبهائxxيون الxxيوم أسxxاس وجxxوهxxر رسxxالxxة حxxضرتxxه ،هxxذا الxxكتاب هxxو "الxxكتاب
األقxxدس" .يxxشير هxxذا الxxكتاب إلxxى تxxأسxxيس واسxxتمرار السxxلطة الxxتي دعxxا حxxضرة بxxهاء اهلل الxxجنس البشxxري
لxقبولxها .يxبدأ بxتأكxيد دعxوتxه بxأنَّxه "مOلك املOلوك" وأ َّن رسxالxته جxاءت لxتأسxيس مxلكوت اهلل عxلى بxسيط الxغبراء
وم xxن ثَّ x xم ي xxشير إل xxى م xxوض xxوع xxني رئ xxيسيني ه xxما إع xxالن األح xxكام وال xxقوان xxني ال xxتي ته xxدف إل xxى ت xxغيير ال xxنفس
البشxريxة وهxدايxة املxجتمع اإلنxسانxي بxرمxته وإلxى تxأسxيس املxؤسxسات إلدارة شxئون الxجامxعة الxتي تxؤمxن بxه.
ه xxناك ب xxحث وم xxناق xxشة أك xxثر إس xxهابً xxا ح xxول ه xxذي xxن امل xxوض xxوع xxني ي xxمكن ال xxرج xxوع إل xxيها ف xxي ال xxفصلني ال xxساب xxع
والxxثامxxن .يxxكفي اإلشxxارة هxxنا بxxأ َّن أحxxكام الxxكتاب األقxxدس جxxاءت لتحxxل محxxل األحxxكام والxxقوانxxني اإلسxxالمxxية
الxتي لxم يxنسخها حxضرة الxباب ،كxما أنَّxها نxسخت بxعض األحxكام الشxديxدة الxتي شxرعxها حxضرة الxباب .فxقد
أس xxقط ح xxكم ال xxجهاد وم xxنع ح xxمل الس xxالح واس xxتعمال xxه أو أي ن xxوع م xxن ال xxنزاع وال xxخصوم xxة ال xxدي xxنية) .(1أع xxلن
االن xxفصال ال xxتام ع xxن اإلس xxالم وأل xxغى م xxا ج xxاء ب xxه ح xxضرة ال xxباب ح xxول ت xxرك ال xxبحوث ال xxدي xxنية ودع xxا ال xxبهائ xxيني
وشجعهم على االنفتاح على الحقيقة أينما كانت:
"ألxx xقى عxx xلى عxx xباد اهلل بxx xطريxx xقة ال يxx xعترضxx xوا عxx xلى كxx xلمات أحxx xد وإنxx xما عxx xليهم أن يxx xواجxx xهوا هxx xذه الxx xكلمات
والكتابات برجاحة عقل وشفقة فيها الود واملحبة".
وم xxع إت xxمام ن xxزول ال xxكتاب األق xxدس ب xxدأت امل xxرح xxلة األخ xxيرة ل xxدورة ح xxضرة ب xxهاء اهلل .أم xxا األم xxر الس xxلطان xxي
xواحxxا
الxxقاضxxي بxxإبxxعاد حxxضرتxxه فxxقد انxxتهى ولxxم يxxنفذ .وبxxعد ذلxxك وملxxدة عشxxريxxن سxxنة أنxxزل حxxضرة بxxهاء اهلل ألً x
ع xxدي xxدة ش xxرح ف xxيها ت xxعال xxيمه وم xxبادئ xxه ون xxظرت xxه ملس xxتقبل ال xxجنس البش xxري .ل xxقد أع xxجبت ب xxحضرت xxه ف xxي ال xxبداي xxة
شxxخصيات مxxرمxxوقxxة فxxي فلسxxطني ثَّ xم اصxxبحوا مxxن أتxxباعxxه املخxxلصني .فxxآمxxن بxxه مxxفتي مxxديxxنة عxxكاء وهxxو مxxن
٤٠

رجxال الxديxن اإلسxالمxي املxميزيxن .أمxا حxاكxم عxكاء فxكان يخxلع حxذاءه قxبل أن يxدخxل فxي مxحضر حxضرة بxهاء
xعبيرا عxxن احxxترامxxه لxxشخصيته .وهxxكذا فxxتحت أبxxواب الxxسجن ،أمxxا سxxيل الxxزائxxريxxن الxxذيxxن جxxاءوا مxxن كxxل
اهلل تً x
xواحxxا ورسxxائxxل عxxديxxدة مxxنه إلxxى الxxبهائxxيني فxxي
حxxدب وصxxوب وتxxدفxxقوا كxxاملxxوج وفxxي رجxxوعxxهم كxxانxxوا يحxxملون ألxً x
إيxران والxعراق .وأمxر حxضرة بxهاء اهلل أتxباعxه أن يxعيدوا تxشييد قxناة قxديxمة لxلمياه فxي املxديxنة مxن أجxل تxزويxد
عxxكـاء بxxاملxxياه الxxعذبxxة الxxصالxxحة للشxxرب ،هxxذا الxxعمل أدى إلxxى تxxخفيف عxxداء أهxxل املxxديxxنة لxxه وهxxو الxxعداء الxxذي
بدأ منذ ورود حضرة بهاء اهلل قلعة عكاء عام 1868م.
ف xxي ع xxام 1877م واف xxق ح xxضرت xxه ع xxلى االن xxتقال إل xxى م xxنطقة ق xxري xxبة م xxن ع xxكاء اس xxمها امل xxزرع xxة وق xxد أع xxده xxا
xصرا ج xxميالً ل xxه ي xxقع ف xxي ض xxواح xxي
أص xxدق xxاؤه ل xxلسكن ف xxيها .وب xxعد س xxنتني اس xxتطاع أت xxباع xxه أن يس xxتأج xxروا ق ً x
نظرا أل َّن صاحبه ترك املنطقة هربًا من انتشار الوباء فيها.
املدينة وبأجر بسيط للسكن فيه ً
وفxي مxسكنه هxذا الxذي سxمي "الxبهجة" اسxتقبل حxضرة بxهاء اهلل املسxتشرق الxبريxطانxي إدوارد بxراون وهxو
أح xxد ال xxغرب xxيني ال xxقالئ xxل ال xxذي xxن زاروا ح xxضرت xxه وك xxتبوا ع xxنه .ل xxقد ق xxرر ب xxراون أن ي xxكتب ع xxن ال xxتاري xxخ ال xxباب xxي
والxxبهائxxي نxxتيجة انجxxذابxxه وتxxأثxxره مxxن اسxxتشهاد الxxبابxxيني فxxي إيxxران .ووصxxف لxxقاءه فxxي قxxصر الxxبهجة مxxع
مؤسس الدين البهائي بما يلي:
"وجxxدت نxxفسي فxxي حجxxرة كxxبيرة ويxxبدو فxxي نxxهايxxتها أريxxكة )دوشxxك( مxxنخفضة وفxxي مxxقابxxل الxxباب يxxشاهxxد
كxرسxيان أو ثxالثxة .لxم أكxن أعxلم تxما ًمxxا بxمن سxألxتقي أو بxمن سxأواجxه )ألنَّxه لxم تxعط لxي مxعلومxات كxافxية فxي
هxذا الxخصوص( وقxبل أن تxنقضي لحxظتان أو ثxالثxة وفxي جxو مxن الxحيرة والxرهxبة أدركxت بxأنxني لسxت وحxي ًدا
xورا وجxليالً وعxلى رأسxه تxاج مxثل تxاج الxدراويxش
فxي الxغرفxة .فxفي زاويxة الحجxرة وعxلى األريxكة رأيxت رجxالً وق ً
)ولxكن ذو طxول وصxنع غxير عxادي( وتxلتف عxمامxة صxغيرة بxيضاء حxول أسxفل الxتاج .أمxا الxوجxه الxذي وقxعت
ع xxليه ع xxيناي ف xxال ي xxمكنني أن أن xxساه وال ي xxمكنني أن أص xxفه ،إ َّن ب xxصره ال xxثاق xxب ي xxمكن ل xxه أن ي xxكشف أس xxرار
الxقلوب وآثxار الxقوة والxقدرة ظxاهxره عxلى جxبينه الxوضxاح املxبارك… ال تسxلني فxي مxحضر مxن كxنت واقxفًا! بxل
وقxفت وانxحنيت أمxام مxنبع الxتقديxس واملxحبة الxذي يحسxده املxلوك ويxتلهف إلxيه األبxاطxرة .بxصوت لxطيف داف•
أم xxرن xxي ب xxالج xxلوس وم xxن ث َّ xم أض xxاف" :اح xxمد رب xxك ب xxأنَّ xxك ح xxضرت وك xxنت م xxن ال xxفائ xxزي xxن… ج xxئت ل xxزي xxارة ه xxذا
املxسجون املxنفي… لxم نهxدف شxيئًا سxوى إصxالح الxعالxم وخxير األمxم ومxع ذلxك اتxهمونxا بxإشxعال نxار الxفتنة
والتح xxري xxض وأم xxروا ب xxظلمنا ون xxفينا… ي xxجب أن ت xxنتهي ه xxذه ال xxنزاع xxات وس xxفك ال xxدم xxاء وامل xxشاح xxنات وي xxصبح
الناس إخوانًا وأسرة واحدة… ليس الفخر ملن يحب الوطن بل ملن يحب العالم…".
وفxxي وقxxت الحxxق مxxن الxxسنة نxxفسها نxxصب حxxضرة بxxهاء اهلل خxxيمته عxxلى سxxفح جxxبل الxxكرمxxل الxxذي يxxقع عxxلى
الxجانxب اآلخxر مxن خxليج عxكاء .وعxلى سxفح هxذا الxجبل عxني حxضرتxه املxكان الxذي يxجب أن يxدفxن فxيه رفxات
xحورا لxلعديxد مxن املxقامxات واألمxكنة املxتبركxة واألبxنية اإلداريxة والحxدائxق
حxضرة الxباب .وأصxبح هxذا املxكان م ً
التي تمثل املركز العاملي للدين البهائي.
وم xxع اق xxتراب ال xxسنوات األخ xxيرة م xxن ح xxيات xxه اب xxتعد ح xxضرة ب xxهاء اهلل ع xxن االت xxصال ب xxامل xxجتمع ال xxخارج xxي وأخ xxذ
يxxقضي وقxxته فxxي كxxتابxxة األلxxواح والxxرسxxائxxل ولxxقاء الxxزائxxريxxن .أ َّمxxا شxxئون الxxجالxxية فxxقد تxxركxxها إلxxى أكxxبر أبxxنائxxه
٤١

عxباس الxذي أسxماه عxبد الxبهاء .وفxي أواخxر عxام 1891م ذكxر حxضرة بxهاء اهلل ألتxباعxه بxأنَّxه قxد أنجxز عxمله
وأنَّه يرغب في ترك هذا العالم حيث قال:
"ي OOا س OOلطان األرض وال OOسماء إال َم أودع OOت ن OOفسك ب OOني هؤالء ف OOي م OOدي OOنة ع OOكا اق OOصد م OOمال OOك
األخرى املقامات التي ما وقعت عليها عيون أهل األسماء".
بxعد ذلxك بxفترة وجxيزة أصxيب بxالحxمى الxتي عxانxى مxنها فxترة قxصيرة وصxعدت روحxه الxطاهxرة املxقدسxة إلxى
رحxاب املxلكوت فxي فجxر الxيوم الxتاسxع والعشxريxن مxن شهxر مxايxو )أيxار( مxن عxام 1892م وقxد بxلغ مxن الxعمر
خمسة وسبعني عا ًما.

٤٢

الفصل الرابع  -استمرارية التوجيه والهداية
مxع وفxاة حxضرة بxهاء اهلل دخxل الxديxن الxبهائxي مxرحxلة مxن تxطوره يxمكن اعxتبارهxا مxرحxلة ظxهور الxخصائxص
املxميزة لهxذا الxديxن .وتxمثل ذلxك فxي نxقل السxلطة والxصالحxية بxكل صxراحxة ووضxوح مxن أجxل تxأسxيس نxظام
تxxحكمه مxxؤسxxسات تxxعمل عxxلى تxxوجxxيه وحxxمايxxة وتxxوسxxيع نxxطاق الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxصاعxxدة .وبxxناء عxxلى هxxذا
ال xxنظام ال xxجوه xxري اس xxتطاع ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي– وح xxده م xxن ب xxني ك xxاف xxة األدي xxان املس xxتقلة – أن ي xxحتفظ ب xxوح xxدت xxه
وأصالته ولم يصبه التفرق والتشعب.
xاسxا عxلى مجxموعxة مxن الxوثxائxق املxترابxطة الxتي وضxعها حxضرة بxهاء اهلل وبxموجxبها أبxرم
هxذا الxنظام قxائxم أس ًx x
xحكما مxتينًا .إ َّن مxحور هxذا العهxد هxو حxضرة عxبد الxبهاء حxيث أنَّxه الxشخص
مxع أتxباعxه "مxيثا ًقxا" أو عهً xدا م ً
الxxوحxxيد الxxذي لxxه صxxالحxxية تxxفسير وتxxبيني تxxعالxxيم حxxضرة بxxهاء اهلل ومxxصدر السxxلطة فxxي إدارة شxxئون الxxديxxن.
ومxxن بxxني األلxxقاب الxxتي أعxxطيـت لxxه لxxقب الxxغصن األعxxظم .ووثxxيقة املxxيثاق هxxذه أشxxارت إلxxى أ َّن حxxضرة عxxبد
xحا وبxxشكل ال
الxxبهاء لxxيس نxxب ًيّا أو رسxxوالً ولxxكنه املxxثل األعxxلى لxxتعالxxيم والxxده .إ َّن نxxقل هxxذه السxxلطة كxxان واضً x
يقبل التأويل حيث قال حضرة بهاء اهلل عن ابنه حضرة عبد البهاء:
"مOن تOوجOه إلOيه فOقد تOوجOه إلOى اهلل ومOن أعOرض عOنه فOقد أعOرض عOن جOمالOي وكOفر بOبرهOانOي
وكOان مOن املسOرفOني .إنَّOه لOوديOعة اهلل بOينكم وأمOانOته فOيكم وظOهوره عOليكم وطOلوعOه بOني عOباده
املOOقربOOني كOOذلOOك أمOOرت أن أبOOلغكم رسOOالOOة اهلل بOOارئOOكم وبOOلغتكم بOOما أمOOرت بOOه إذًا يشهOOد اهلل عOOلى
ذلك ث َّم مالئكته ورسله ث َّم عباده املقدسني").(1
اه xxتم ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxي أي xxام ح xxيات xxه ب xxأن ي xxلفت ن xxظر األح xxباء إل xxى امل xxقام وامل xxنزل xxة ال xxخاص xxة ل xxحضرة ع xxبد
ال xxبهاء وال xxدور ال xxهام ال xxذي س xxيضطلع ب xxه ب xxعد وف xxات xxه .ك xxان xxت األم xxور ال xxخاص xxة ب xxال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية وع xxالق xxتها
ب xxالس xxلطات امل xxدن xxيـة وب xxعام xxة ال xxناس ف xxي فلس xxطني م xxوكـ xxول xxة ج xxميعهـا ب xxحضرة ع xxبد ال xxبهاء .ك xxما ك xxان ي xxلتقي
)سxركxار آقxا( أو الxسيد ،وهـxو أحxد ألxقابxه املxمنوحxة لxه مxن قxبل والxده ،بxالxزائxريxن مxن بxالد فxارس ومxن ثَّ xم يxعمل
عxلى تxرتxيب لxقائxهم بxوالxده .إ َّن طxبيعة السxلطة والxصالحxية املxمنوحxة لxحضرة عxبد الxبهاء ومxتطلبات الxجامxعة
الxبهائxية املxتطورة أتxاحxت لxه فxرصxة مxمارسxة قxدراتxه الxشخصية الxرائxعة .كxتب املسxتشرق إدوارد بxراون الxذي
التقى به عام 1890م وعرفه جي ًدا فيما بعد ما يلي:
xادرا مxxا الxxتقيت بxxشخص تxxأثxxرت بxxه لهxxذه الxxدرجxxة .كxxان رجxالً طxxويxالً قxxوي الxxبنية يxxقف كxxالxxسهم .يxxلبس ثxxوبًxxا
"نً x
أب ً x
xيضا وع xxلى رأس xxه ع xxمام xxة ب xxيضاء ي xxتدل xxى م xxنها ش xxعره األس xxود ل xxيصل إل xxى م xxنكبيه ،أم xxا ج xxبينه ال xxعري xxض
الxxوضxxاح فxxيدل عxxلى فxxطانxxته املxxمزوجxxة بxxاإلرادة الxxثابxxتة ،أمxxا عxxيناه فxxكانxxتا حxxادتxxني مxxثل عxxيون الxxصقر ولxxكنها
تxدل بشxدة عxلى الxرضxا والxطمأنxينة .هxذا هxو انxطباعxي األول مxن لxقائxي بxعباس أفxندي أو الxسيد )آقxا( كxما
اعxتاد عxلى تxسميته الxبابxيون .أمxا مxحادثxاتxي مxعه فxي وقxت الحxق فxقد أدت إلxى مxضاعxفة احxترامxي لxه .حxيث
كxان فxي كxل جxلسة يxدلxي بxكالم أكxثر فxصاحxة وأكxثر اسxتعدا ًدا لxلنقاش وأكxثر قxدرة عxلى الxبيان والxتوضxيح
xادرا مxا تxوجxد بxني األفxراد
كxما كxان متبح ًxرا فxي الxكتب املxقدسxة لxليهود واملxسيحيني واملسxلمني ،وهxذه صxفات ن ً
م xxن ب xxني وط xxنه م xxن ح xxيث ال xxقدرة ع xxلى ال xxبالغ xxة واالس xxتعداد وال xxدق xxة ف xxي األم xxور .ه xxذه األوص xxاف ال xxتي ك xxان xxت
٤٣

مxمزوجxة بxالxهيبة والxلطافxة جxعلتني أفxكر بxأ َّن نxفوذه واحxترامxه يxمتد إلxى خxارج دائxرة أتxباع والxده الجxليل .أمxا
من حيث عظمة هذا الرجل وتأثيره فال يمكن ألي شخص يلتقي به أن يشك أو يتردد في ذلك".
xحا ب xxأ َّن ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ق xxد وج xxد ب xxأ َّن ت xxأس xxيس أرك xxان ال xxدي xxن
وب xxال xxرج xxوع إل xxى م xxا س xxبق ذك xxره ي xxبدو واض ً x
ال xxبهائ xxي ع xxلى ب xxقاع واس xxعة ف xxي ش xxتى أن xxحاء ال xxقارة األورب xxية وأم xxري xxكا ال xxشمال xxية ي xxمثل واحً x xدا م xxن أه xxم
شxجعته عxلى إحxراز مxرتxبة عxالxية لxألمxر اإلﻟﻬﻲ بxفضل األحxداث الxتي
التحxديxات أمxامxه) .(1فxالxفرص املxتاحxة َ x x
وق xxعت خ xxالل ال xxدورة ال xxباب xxية ال xxتي ل xxفتت إل xxيها أن xxظار األوس xxاط ال xxفكري xxة وال xxفنية وع xxلى األخ xxص ف xxي أوروب xxا
الxغربxية .وأول إشxارة إلxى الxديxن الxبهائxي فxي أمxريxكا الxشمالxية كxانxت فxي اجxتماع "مجxلس األديxان" الxذي
ان xxعقد م xxتزام xنًا م xxع "م xxعرض ش xxيكاغ xxو ال xxدول xxي" ف xxي ع xxام 1893م ع xxندم xxا أن xxهى متح xxدث م xxسيحي خ xxطاب xxه
بالكلمات التي قالها حضرة بهاء اهلل للمستشرق إدوارد براون قبل ثالث سنوات.
وفxxي نxxفس الxxوقxxت تxxقريxبًا هxxاجxxر تxxاجxxر سxxوري آمxxن بxxاألمxxر املxxبارك فxxي الxxقاهxxرة بxxمصر واسxxمه إبxxراهxxيم خxxير
اهلل إلxxى الxxواليxxات املتحxxدة وأخxxذ يxxعقد صxxفوف الxxدراسxxة للمسxxتفسريxxن عxxن الxxبهائxxية .ويxxعتبر الxxسيد ثxxورنxxتون
شxxيز  Thornton Chaseأول مxxؤمxxن أمxxريxxكي ،وكxxان يxxعمل فxxي مxxجال الxxتأمxxني .ومxxا أن حxَّ xل عxxام 1897م
حxتى أبxلغ إبxراهxيم خxير اهلل بxأ َّن هxناك مxئات مxن الxذيxن أعxلنوا إيxمانxهم فxي مxنطقتي شxيكاغxو وكxينوشxا فxي
واليxxة وسxxكنسن .كxxما لxxفت نxxظرهxxم إلxxى ضxxرورة الxxكتابxxة مxxباشxxرة إلxxى حxxضرة عxxبد الxxبهاء فxxي أرض األقxxدس
م xxعرب xxني ع xxن إي xxمان xxهم ب xxتعال xxيم ح xxضرة ب xxهاء اهلل وط xxال xxبني م xxنه ال xxعناي xxة واألل xxطاف .وك xxان له xxذا األم xxر أه xxميته
البالغة في التطور الذي حظي به األمر املبارك الح ًقا.
إ َّن جxهود وفxعالxيات إبxراهxيم خxير اهلل تxعتبر هxامxة لxيس ألنَّxها جxذبxت أعxدا ًدا كxبيرة مxن األفxراد فحسxب بxل ألنَّ
بxعض هxؤالء األفxراد أصxبحوا فxيما بxعد مxن رمxوز األمxر املxعروفxة فxي الxغرب .أحxد هxؤالء املxؤمxنني األوائxل فxي
ال xxغرب ك xxان xxت ام xxرأة م xxوه xxوب xxة ونش xxطة ت xxدع xxي ل xxوي xxزا ج xxتسنغر  Louisa Getsingerح xxيث ب xxدأت ال xxسفر ف xxي
أنxxحاء مxxختلفة مxxن الxxواليxxات املتحxxدة وأخxxذت فxxي إلxxقاء املxxحاضxxرات للمهxxتمني مxxن الxxناس فxxي مxxحاولxxة مxxنها
لتوسيع نطاق النهضة الجديدة لتتعدى حدود منطقة شيكاغو وكينوشا.
وخxالل رحxالتxها الxتقت الxسيدة جxتسنغر بxسيدة ثxريxة ومxحبة لxلخير وكxانxت السxبب فxي إقxبالxها لxألمxر املxبارك
تxدعxى فxيبي هxرسxت  .Phoebe Hearstوفxي عxام 1898م أظهxرت الxسيدة هxرسxت رغxبتها فxي لxقاء حxضرة
عxxبد الxxبهاء والxxذي وافxxق عxxلى طxxلبها .وبxxناء عxxليه نxxظمت الxxسيدة هxxرسxxت رحxxلة جxxماعxxية تxxضم خxxمسة عشxxر
xخصا وهxxم يxxمثلون أول مجxxموعxxة وصxxلت إلxxى مxxديxxنة عxxكاء فxxي الxxعاشxxر مxxن شهxxر ديxxسمبر )كxxانxxون األول(
شً x
عxام 1898م ،ومxن بxينها الxسيدة جxتسنغر وزوجxها الxدكxتور إدوارد جxتسنغر وإبxراهxيم خxير اهلل .وتxم الxلقاء
xظرا الس xxتمرار ال xxتوت xxر
م xxع ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ف xxي اج xxتماع اك xxتنفت ع xxقده خ xxطورة ع xxلى ش xxخصه امل xxبارك ن ً x
ال xxسياس xxي ف xxي الش xxرق األدن xxى .وف xxي ظ xxل ه xxذه ال xxظروف امل xxتوت xxرة ف xxإ َّن وص xxول ه xxذه املج xxموع xxة م xxن ال xxغرب xxيني
كبيرا من الشكوك والتساؤالت.
قدرا
ً
بصورة غير متوقعة أثار ً
وبxxصرف الxxنظر عxxن املxxعوقxxات ،أثxxبتت هxxذه الxxزيxxارة الxxقصيرة أنَّxxها هxxامxxة وحxxساسxxة لxxنمو الxxديxxن الxxبهائxxي فxxي
الxغرب .وكxان لxشخصية حxضرة عxبد الxبهاء املxحبوبxة وفxكره املxتقد تxأثxير فxوري وحxاسxم عxلى أول مجxموعxة مxن
٤٤

األح xxباء ال xxزائ xxري xxن ال xxغرب xxيني ،ح xxيث ق xxال xxوا إنَّ xxهم وج xxدوا ف xxي ش xxخصيته وك xxأ َّن روح ال xxسيد امل xxسيح ت xxجول م xxرة
xظرا لxxشغفهم وحxxبهم الشxxديxxد لxxحضرة عxxبد الxxبهاء رأوا أن يxxعطوه مxxقا ًمxxا
أخxxرى بxxني البشxxريxxة .بxxالxxطبع فxxإنَّxxه نً x
خxارج حxدود مxا أسxبغه حxضرة بxهاء اهلل عxلى ابxنه الxبار .وبxعض هxؤالء الxزوار مxثل الxسيدة هxرسxت اعxتقدت
بxxأ َّن حxxضرة عxxبد الxxبهاء هxxو عxxودة املxxسيح بxxعينه) .(1ومxxن املxxناسxxب هxxنا أن نxxذكxxر مxxا قxxالxxه حxxضرة عxxبد الxxبهاء
بنفسه:
"… امل xxقصود م xxن ال xxنبوات وال xxبشارات ال xxخاص xxة ب xxرب ال xxجنود وامل xxسيح امل xxوع xxود ه xxو ج xxمال ال xxقدم )ب xxهاء اهلل(
وحxxضرة األعxxلى )الxxباب( .إن اسxxمي هxxو عxxبد الxxبهاء وصxxفتي عxxبد الxxبهاء وحxxقيقتي عxxبد الxxبهاء ونxxعتي عxxبد
الxبهاء أ َّمxا إكxليلي الجxليل وتxاجxي الxوهxاج هxو عxبوديxة حxضرة بxهاء اهلل وديxني الxقديxم هxو خxدمxة بxني اإلنxسان
… ال أري xxد اسـ xً xما أو ل xxقبًا أو ذك xً xرا أو ن xxعتًا غ xxير ع xxبد ال xxبهاء ه xxذا ك xxل م xxا أت xxمناه .وه xxذا أع xxظم أم xxلي وه xxذا
حياتي األبدية وهذا عزي السرمدي".
ولxقد ذكxرت أهxمية عxالقxة حxضرة عxبد الxبهاء بxأتxباع والxده املxاجxد فxي الxغرب فxي مxلخص لxتاريxخ أول قxرن مxن
الظهور البابي والبهائي املنشور عام 1944م وقد جاء ما يلي:
"ج xxدد ال xxزائ xxرون خ xxواط xxر األي xxام األول xxى ل xxلدع xxوة ع xxندم xxا ك xxان اإلن xxسان يس xxتطيع أن ي xxرى ال xxرس xxول ال xxسماوي
بxxعينيه ويxxسمعه بxxأذنxxيه ويxxكون الxxعالxxم بxxالنسxxبة لxxهم مxxليئًا بxxالxxفرح والxxبهجة مxxثل الxxنور الxxذهxxبي الxxساطxxع مxxن
األفxxق… جxxميع فxxعالxxيات الxxديxxن الxxبهائxxي فxxي أمxxريxxكا بxxدأت مxxن عxxدد قxxليل مxxن الxxنفوس الxxنفيسة الxxذيxxن كxxانxxت
غايتهم في الحياة هي زيارة مدينتي عكاء وحيفا والتي تمت بني األعوام من 1894م حتى 1911م".
ك xxان xxت زي xxارة ال xxسيدة ه xxرس xxت ه xxي ال xxبداي xxة ل xxتدف xxق س xxيل مج xxموع xxات ال xxزائ xxري xxن ال xxبهائ xxيني م xxن أورب xxا وأم xxري xxكا
الxشمالxية وملxدة ث ٍ
xالث وعشxريxن سxنة تxقريxبًا واسxتمر ذلxك حxتى وفxاة حxضرة عxبد الxبهاء عxام 1921م تخxللتها
فترة توقف بسبب الحرب العاملية األولى.
وقxxد ت َّ xم تxxأسxxيس الxxجالxxيات الxxبهائxxية فxxي شxxتى أنxxحاء الxxواليxxات املتحxxدة وكxxندا .فxxنظمت االجxxتماعxxات الxxعامxxة
وحxxلقات الxxدراسxxة غxxير الxxرسxxمية ،وبxxدأ نشxxر وطxxباعxxة نشxxرات وكxxتيبات بxxسيطة عxxن األمxxر املxxبارك .وقxxد احxxتوت
ه xxذه امل xxطبوع xxات ع xxلى م xxقتطفات م xxن أل xxواح ح xxضرة ب xxهاء اهلل وح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxاإلض xxاف xxة إل xxى م xxا رواه
األح xxباء م xxن أم xxري xxكا ال xxشمال xxية ل xxدى رج xxوع xxهم م xxن زي xxارت xxهم مل xxدي xxنة ع xxكاء .ك xxما ق xxام xxت مج xxموع xxات م xxنظمة غ xxير
رسxxمية بxxطباعxxة ونشxxر مxxقتطفات مxxن أدعxxية ومxxناجxxاة لxxحضرة بxxهاء اهلل ورسxxائxxل لxxحضرة عxxبد الxxبهاء لxxبعض
أفراد البهائيني ،حيث طبعت على اآللة الكاتبة باستعمال الكربون.
ومxxا أن ابxxتدأت هxxذه املxxرحxxلة مxxن مxxراحxxل تxxطور الxxديxxن حxxتى تxxعرضxxت لهxxزة شxxديxxدة وتxxراجxxع شxxبيه ملxxا أحxxدثxxه
املxxيرزا يxxحيى لxxلتاريxxخ الxxبابxxي حxxيث بxxدأ املxxيرزا محxxمد عxxلي األخ غxxير الxxشقيق لxxحضرة عxxبد الxxبهاء واألصxxغر
xظرا لxعدم مxقدرة املxيرزا محxمد عxلي عxلى تحxدي
سxنًّا مxنه بxالxتمرد والxعصيان عxلى املxرجxع الجxديxد لxلديxن .ون ً
مxxيثاق والxxده ،بxxدأ أوالً بxxبذل جهxxده فxxي الحxxد مxxن صxxالحxxيات حxxضرة عxxبد الxxبهاء فxxي إدارتxxه لxxشئون الxxجامxxعة
الxبهائxية .وعxندمxا فشxل فxي ذلxك حxاول اسxتمالxة بxعض مxن األتxباع داخxل الxجامxعة الxبهائxية .ظهxرت آثxار هxذا
٤٥

الxxنقض لعهxxد ومxxيثاق حxxضرة بxxهاء اهلل قxxبل وصxxول املجxxموعxxة األولxxى مxxن الxxزائxxريxxن الxxغربxxيني بxxفترة قxxليلة وقxxد
جذبت انتباه الدكتور إبراهيم خير اهلل.
xيرا فxxي أمxxريxxكا الxxشمالxxية ورائ ً xدا فxxي شxxرح
أمxxا الxxدكxxتور خxxير اهلل فxxقد اعxxتبر نxxفسه أكxxثر املxxبلغني نxxفوذًا وتxxأثً x
وتxxفسير الxxتعالxxيم األسxxاسxxية لxxلديxxن الxxبهائxxي .وقxxد نشxxر املسxxتشرق إدوارد بxxراون بxxعد ذلxxك بxxعض فxxقرات مxxن
خxxطب إبxxراهxxيم خxxير اهلل الxxتي كxxانxxت تxxعبر عxxن وجxxهة نxxظره الxxشخصية الxxغريxxبة حxxول الxxتعالxxيم املxxباركxxة) .(1إن
املxxفاهxxيم الxxبهائxxية الxxوحxxيدة الxxتي انxxتقلت مxxن إيxxران إلxxى أمxxريxxكا الxxشمالxxية هxxي تxxلك الxxخاصxxة بxxمقام حxxضرة
ب xxهاء اهلل وف xxكرة وح xxدة ال xxجنس البش xxري .ه xxذان امل xxفهوم xxان ع xxرض xxهما ال xxدك xxتور خ xxير اهلل وخ xxلطهما ب xxال xxفكر
الباطني الذي ال صلة له بتعاليم الدين البهائي.
وخxالل زيxارتxه ملxديxنة عxكاء عxام 1898م طxلب إبxراهxيم خxير اهلل مxن حxضرة عxبد الxبهاء تxأيxيد عxرضxه لxلتعالxيم
الxxبهائxxية .فxxصحح حxxضرة عxxبد الxxبهاء بxxعض املxxفاهxxيم الxxخاطxxئة لxxخير اهلل وطxxلب مxxنه أن يxxتعمق فxxي دراسxxة
اآلثxxار املxxباركxxة .ولxxكنه رفxxض ومxxضى فxxي غxxيه وبxxدأ تxxدريxxج ًيا ينحxxرف عxxن روح تxxعالxxيم حxxضرة بxxهاء اهلل .أمxxا
امل xxيرزا مح xxمد ع xxلي ف xxأخ xxذ ي xxبحث ع xxنه .وب xxعد رج xxوع خ xxير اهلل إل xxى أم xxري xxكا ف xxي ال xxسنة ال xxتال xxية ذه xxل األح xxباء
والxxطلبة مxxن رفxxضه لxxحضرة عxxبد الxxبهاء وإصxxراره عxxلى دوره كxxمسئول عxxن مxxصير األمxxر املxxبارك فxxي الxxغرب.
وع xxلى أي xxة ح xxال ف xxإ َّن ه xxذه األع xxمال ال xxتي ك xxان xxت ته xxدف االس xxتيالء ع xxلى ق xxيادة األم xxر اإلﻟﻬﻲ فش xxلت ورج xxع
xيرا إل xxى س xxوري xxا م xxخيب اآلم xxال .وم xxع م xxغادرة خ xxير اهلل ألم xxري xxكا ت xxالش xxى خ xxطر ال xxتفرق xxة
إب xxراه xxيم خ xxير اهلل أخ ً x
والxxتشييع بxxني األحxxباء هxxناك ولxxم يسxxتطع املxxيرزا محxxمد عxxلي كسxxب أنxxصار لxxه سxxوى فxxئة قxxليلة ومxxعدودة مxxن
األقرباء والتابعني.
هxذه األزمxة ومxا نxتج عxنها تxعتبر هxامxة وحxساسxة فxي الxتاريxخ الxبهائxي .فxفي هxذه املxرحxلة الxهامxة اتخxذ الxديxن
xسارا أدى إلxى مxعرفxة دعxوتxه ورسxالxته بxحيث تxمثل والدة ديxن عxاملxي مسxتقل .ولxو اسxتطاع املxيرزا
الجxديxد م ً
xرض xxا ،بس xxط ال xxسيطرة ع xxلى ال xxدع xxوة الج xxدي xxدة وإم xxساك زم xxام الس xxلطة
مح xxمد ع xxلي وإب xxراه xxيم خ xxير اهلل ،ف x x x ً x
بأيديهما ،لسقطت الدعوة وتضاءلت بسرعة وتحولت إلى فرقة مذهبية صغيرة.
ول xxكن ب xxدالً م xxن ذل xxك ف xxإ َّن ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية األم xxري xxكية ،وب xxال xxرغ xxم م xxن ق xxلة ع xxدده xxا وم xxا ع xxان xxته م xxن ال xxضرب xxات
والxضربxات املxعاكxسة ،فxقد قxامxت بxالxتوجxه واالنxقياد لxحضرة عxبد الxبهاء وطxلب الهxدايxة مxنه بxاعxتباره الxشخص
الxوحxيد املxخول بشxرح وتxفسير تxعالxيم والxده الxعظيم .وتxجاوبًxا لxذلxك قxام حxضرة عxبد الxبهاء بxكل عxظمة وجxالل
وبxكل شxغف ورغxبة بشxرح وتxبيني الxخصائxص واملxيزات الxرئxيسية لxظهور حxضرة بxهاء اهلل .وحxدد لxنفسه مxهمة
xحا بxxعدم الxxلجوء إلxxى بxxحث أمxxور تxxختص بxxما وراء الxxطبيعة .وفxxي
شxxرح الxxتعالxxيم االجxxتماعxxية الxxبهائxxية نxxاصً x
رسxائxل عxديxدة وخxطب مxتنوعxة لxلزائxريxن وألxواح أخxرى خxاصxة بxالxتفسير والxتبيني ،أ َّxكxد حxضرتxه عxلى أنَّxه لxيس
عxلى قxلوب األفxراد أن تxتغير فحسxب بxل والxنظام االجxتماعxي بxر ّxمxته أي ً
xضا .كxما أ َّxكxد عxلى أهxمية وقxيمة جxميع
األدي xxان ف xxي ال xxعال xxم وض xxرورة الح xxد م xxن ال xxتفرق xxة ال xxعنصري xxة وت xxطبيق م xxبدأ ت xxساوي ح xxقوق ال xxرج xxال وال xxنساء
وال xxتعليم اإلج xxباري وال xxعام وال xxعدال xxة ف xxي األن xxظمة االج xxتماع xxية واالق xxتصادي xxة ،ك xxما أ َّxك xxد أي ً x
xضا ع xxلى أه xxمية
مxxبادئ أخxxرى مxxثيلة .وفxxي هxxذه الxxرسxxائxxل واأللxxواح ربxxط حxxضرتxxه الxxتعالxxيم االجxxتماعxxية الxxبهائxxية بxxاحxxتياجxxات
املجتمع املعاصر املتمثلة في عالج األزمات الحالية التي تطوق العالم).(1
٤٦

فxx xي عxx xام 1908م أفxx xرجxx xت جxx xمعية تxx xركxx xيا الxx xفتاة عxx xن جxx xميع الxx xسجناء الxx xسياسxx xيني وحxx xتى الxx xديxx xنيني فxx xي
اإلم xxبراط xxوري xxة ال xxعثمان xxية .ون xxتيجة ل xxذل xxك أص xxبح ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ف xxجأة ح ً xرّا ط xxلي ًقا وي xxمكنه ال xxسفر خ xxارج
فلسxxطني لxxكي يxxساهxxم فxxي تxxأسxxيس وتxxوسxxيع رقxxعة ديxxن والxxده املxxجيد فxxي الxxغرب ولxxكنه قxxبل ذلxxك اسxxتطاع أن
يxحقق إحxدى أعxظم أمxانxيه فxي الxحياة بxل إحxدى أكxبر املxسئولxيات املxلقاة عxلى عxاتxقه بxواسxطة حxضرة بxهاء
اهلل .فxxفي العشxxريxxن مxxن شهxxر مxxارس )آذار( مxxن عxxام 1909م وبxxحضور مجxxموعxxة مxxن املxxؤمxxنني مxxن الشxxرق
والxغرب وضxع حxضرتxه بxيديxه املxباركxتني الxصندوق الخشxبي الxصغير الxذي يxضم رفxات حxضرة الxباب الxخالxد
فxxي تxxابxxوت مxxرمxxري فخxxم مxxقدم مxxن أحxxباء بxxورمxxا .وتxxم دفxxن رفxxات الxxباب فxxي مxxقام حجxxري شxxيد عxxلى سxxفح
جxxبل الxxكرمxxل وفxxي مxxكان اخxxتاره حxxضرة بxxهاء اهلل بxxنفسه فxxي وقxxت سxxابxxق وأراد لهxxذا املxxكان أن يxxكون املxxركxxز
الxرئxيسي ملجxموعxة مxن املxؤسxسات اإلداريxة تxمثل املxركxز الxعاملxي لxلديxن الxبهائxي .تxعتبر الxجامxعة الxبهائxية دمxاء
الشهxداء الxبابxيني "الxبذرة" لxلمؤسxسات اإلداريxة الxتي دعxا حxضرة بxهاء اهلل لxتأسxيسها وشxرع فxيها األحxباء
بxتوجxيه وهxدايxة حxضرة عxبد الxبهاء .والxيوم فxي قxلب الxعالxم الxبهائxي نxرى تxضحية وفxداء حxضرة الxباب مxرتxبطًا
ب xxصورة ج xxوه xxري xxة ب xxامل xxؤس xxسات امل xxرك xxزي xxة له xxذا ال xxنظام ال xxدي xxني وه xxو دل xxيل رم xxزي ع xxلى وج xxود ات xxحاد ت xxاري xxخي
أساسي بني البابية والبهائية.
فxي عxام 1910م رأى حxضرة عxبد الxبهاء أ َّن الxظروف فxي فلسxطني قxد أصxبحت مxواتxية لxه ملxغادرتxها وهxو مxا
كxxان يxxرنxxو إلxxيه بxxشوق مxxنذ أمxxد بxxعيد .أمxxا مxxعانxxاة حxxضرتxxه فxxي الxxسجن فxxقد أثxxرت عxxلى صxxحته ولهxxذا فxxإنَّ
املxرحxلة األولxى مxن رحxلته كxانxت إلxى مxصر لxلراحxة والxنقاهxة .ومxن ثَّ xم وفxي الxحادي عشxر مxن شهxر أغسxطس
)آب( مxxن عxxام 1911م أبحxxر حxxضرتxxه بxxرفxxقة مجxxموعxxة صxxغيرة مxxن األحxxباء عxxلى مxxنت سxxفينة بxxخاريxxة تxxدعxxى
اس .اس كxورسxيكا إلxى مxارسxيال لxتبدأ رحxلة طxولxها ثxمانxية وعشxرون شه ًxرا إلxى الxعالxم الxغربxي .هxذه الxرحxلة
ش xxملت زي xxارت xxني مل xxدي xxنة ل xxندن وب xxاري xxس وش xxتوت xxغارت ورح xxالت ق xxصيرة أخ xxرى إل xxى ب xxعض امل xxدن األوروب xxية
باإلضافة إلى رحلة واسعة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.
فxي الxحادي عشxر مxن شهxر أبxريxل )نxيسان( مxن عxام 1912م وصxل حxضرة عxبد الxبهاء إلxى مxديxنة نxيويxورك.
وخxالل رحxلته هxذه ألمxريxكا الxشمالxية زار حxوالxي أربxعني مxديxنة وقxريxة فxي شxتى بxقاع الxواليxات املتحxدة ومxن
أق xxصاه xxا إل xxى أدن xxاه xxا .م xxن ب xxني امل xxدن ال xxتي زاره xxا م xxدي xxنة ش xxيكاغ xxو ح xxيث وض xxع ف xxيها حج xxر األس xxاس مل xxبنى
مش xxرق األذك xxار ال xxذي ع xxرف ف xxيما ب xxعد "ب xxأم م xxعاب xxد ال xxغرب" .ك xxما زار م xxدي xxنة ال xxيوت  ELIOTف xxي والي xxة م xxني
 MAINEال xxتي ف xxيها آم xxنت ال xxسيدة س xxاره ف xxارم xxر وأسس xxت م xxدرس xxة ج xxري xxن إي xxكر GREEN ACREال xxتي
أصxبحت فxيما بxعد مxركxزًا لxتعليم الxكبار ومxكانًxا لxلتبليغ وعxرض املxبادئ والxتعالxيم الxبهائxية) .(1وفxي كxندا زار
حxضرة مxولxى الxورى )عxبد الxبهاء( مxديxنة مxونxتريxال وفxيها نxزل ضxيفًا عxلى مxهندس مxعماري كxندي اسxمه ولxيم
سxxاذرالنxxد مxxكسويxxل وزوجxxته مxxي بxxولxxز مxxكسويxxل .الxxسيدة مxxي مxxكسويxxل آمxxنت بxxاألمxxر املxxبارك عxxندمxxا كxxانxxت
شابة وكانت ضمن مجموعة السيدة هرست التي زارت عكاء عام 1898م.
كxxانxxت زيxxارة حxxضرة عxxبد الxxبهاء ملxxديxxنة مxxونxxتريxxال واسxxتقبالxxه فxxيها شxxبيهة مxxن جxxوانxxب مxxتعددة بxxالxxحفاوة الxxتي
ل xxقيها ف xxي امل xxدن ال xxكبيرة ف xxي ش xxتى أن xxحاء ال xxدول ال xxغرب xxية ال xxتي زاره xxا) .(2ح xxيث زار ك xxنيسة ن xxوت xxردام ودع xxي
للخxطابxة فxي كxنيسة املxسيح وكxنيسة سxانxت جxيمس كxما تحxدث مxع جxمع غxفير مxن أعxضاء الxنقابxات الxعمالxية
٤٧

فxي صxالxتهم فxي شxارع سxانxت لxورنxس ،كxما ألxقى الxعديxد مxن الخxطب سxواء فxي غxرفxته فxي فxندق ونxدسxور أو
فxxي مxxنزل الxxسيد مxxاكxxسول فxxي شxxارع پxxايxxن  PINEحxxيث أقxxام فxxي هxxذا املxxنزل ضxxي ًفا عxxلى عxxائxxلة مxxاكxxسول
في الجزء األول من رحلته.
غxطت الxصحف الxرئxيسية فxي أمxريxكا الxشمالxية وأوروبxا وقxائxع رحxلته وتxراوحxت املxواضxيع بxني مxقاالت فxكريxة
وأراء حxxصيفة إلxxى مجxxموعxxة مxxن الxxتقاريxxر حxxول املxxقابxxالت الxxتي أجxxريxxت مxxعه والخxxطب الxxتي ألxxقاهxxا .وضxxمن
املج xxموع xxة األخ xxيرة ك xxان xxت ص xxحاف xxة م xxون xxتري xxال ه xxي األك xxثر إث xxارة ح xxيث أج xxرى ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء م xxقاب xxلة م xxع
جxريxدة ) Montreal Starمxونxتريxال سxتار( وفxيها أشxار إلxى قxرب تxحقق نxبوءتxني هxامxتني .الxنبوءة األولxى هxي
نxشوب الحxرب الxعاملxية األولxى فxي الxقريxب الxعاجxل )قxال عxنها حxضرتxه بxأنَّxه ال تxوجxد تxنبؤات أو إنxذارات عxنها
فxي الxكتب املxقدسxة ولxكن سxببها هxو حxيثيات الxوضxع الxراهxن( .أمxا الxنبوءة الxثانxية فxهي أ َّن السxالم الxعاملxي
سxيتأسxس قxبل نxهايxة هxذا الxقرن) .سxيكـون السـxالم عxاملً xيّا فxي الxقرن العشxريxن وسxتضطر جxميع الxشعوب
إلى اللجوء إليه(.
كxxانxxت لهxxذه الxxرحxxلة آثxxار بxxعيدة وعxxميقة ،حxxيث تشxxرف األحxxباء الxxغربxxيون بxxلقاء قxxائxxدهxxم الxxروحxxي وج ً xها لxxوجxxه
والxxتعرف عxxلى مxxركxxز العهxxد واملxxبني لxxآلثxxار اإلﻟﻬﻴﺔ .وقxxد تجxxمع األحxxباء أيxxنما كxxانxxوا حxxول حxxضرة عxxبد الxxبهاء
طxالxبني الxتوجxيه والهxدايxة واسxتطاعxوا بxذلxك اسxتيضاح مxسائxل عxديxدة مxنه ،كxما ع ّxمقوا مxفاهxيمهم أي ً
xضا فxي
الxxتعالxxيم واملxxبادئ الxxبهائxxية الxxخاصxxة بxxاملxxواضxxيع الxxالهxxوتxxية واالجxxتماعxxية واألخxxالقxxية .فxxاكتسxxب بxxذلxxك عxxامxxة
الxشعب فxي الxغرب نxظرة إيxجابxية جxيدة حxول الxديxن الجxديxد أثxبتت فxيما بxعد أنَّxها ذات أهxمية كxبيرة لxألحxباء
مxxن أجxxل نxxمو الxxديxxن وتxxطوره .وخxxالل رحxxلته تحxxدث حxxضرة مxxولxxى الxxورى )عxxبد الxxبهاء( فxxي الxxكنائxxس وأنxxديxxة
الس xxالم وال xxنقاب xxات ال xxعمال xxية وال xxكليات وال xxجام xxعات وال xxنوادي وج xxمعيات م xxختلفة للتج xxدي xxد االج xxتماع xxي .وم xxع
خxxتام رحxxلته يxxكون بxxذلxxك قxxد تَّ xم اإلعxxالن عxxن رسxxالxxة حxxضرة بxxهاء اهلل االجxxتماعxxية إعxxالنًxxا عxxا ًمxxا ،وآمxxن بxxالxxديxxن
جيل جديد من مختلف طبقات املجتمع الغربي.
قxضى حxضرة عxبد الxبهاء أيxام الحxرب الxعاملxية األولxى فxي عxزلxة نسxبية فxي مxنزلxه بxحيفا فxي فلسxطني ،وأثxارت
عxالقxاتxه بxالxغرب وتxمرد أخxيه غxير الxشقيق املxيرزا محxمد عxلي حxفيظة وشxكوك السxلطات الxعثمانxية .وعxليه فxقد
هxدد بxاالغxتيال مxرة أخxرى وأ َّن الxجالxية الxبهائxية الxصغيرة فxي األراضxي املxقدسxة سxيتم نxفيها وأبxعادهxا .إال
أنَّxxه فxxي عxxام 1918م تxxالشxxى هxxذا الخxxطر عxxندمxxا انتهxxت الحxxرب بهxxزيxxمة دول املxxحور وأعxxقبها فxxقدان الxxدولxxة
العثمانية لجميع ممتلكاتها في املنطقة العربية من الشرق األوسط.
بxxعد اإلفxxراج عxxن حxxضرة عxxبد الxxبهاء مxxن سxxجن عxxكاء فxxي عxxام 1908م بxxدأ التحxxرك بجxxديxxة وبxxاشxxر أعxxماالً
هxxامxxة ج ً xدا مxxن أجxxل تxxأسxxيس جxxامxxعة عxxاملxxية تxxعكس تxxعالxxيم حxxضرة بxxهاء اهلل .وقxxد كxxانxxت الxxصبغة الxxرئxxيسية
ألعxxمالxxه رعxxايxxة وتxxنشئة املxxؤسxxسات الxxبهائxxية اإلداريxxة .فxxقد شxxجع حxxضرتxxه تxxأسxxيس املxxحافxxل الxxروحxxانxxية فxxي
أمxxريxxكا الxxشمالxxيـة وإيxxران كجxxزء ال يتجxxزأ مـxxن مxxيثاق حxxضرة بxxهاء اهلل حxxيث مxxنحت لهxxذه الxxهيئات املxxنتخبة
س xxلطة اإلش xxراف ع xxلى امل xxطبوع xxات وال xxبرام xxج ال xxتبليغية وال xxروح xxية ع xxلى املس xxتوي xxني املح xxلي وامل xxرك xxزي ،وهـ xxي
مقدمة ونموذج ملا أشار إليه حضرة بهاء اهلل ببيوت العدل.
٤٨

وف xxي ع xxام  1908ك xxتب ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء وص xxيته امل xxعروف xxة ب xxاس xxم "أل xxواح ال xxوص xxاي xxا" وال xxتي ش xxرح ف xxيها
ب xxإس xxهاب ط xxبيعة ووظ xxيفة امل xxؤس xxسات ال xxتي أش xxار إل xxيها ح xxضرة ب xxهاء اهلل إلدارة ش xxئون ال xxدي xxن .امل xxؤسس xxتان
ال xxرئ xxيسيتان ال xxلتان أش xxار إل xxيهما ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ه xxما م xxؤس xxسة "والي xxة األم xxر" و"ب xxيت ال xxعدل األع xxظم".
وأعxطيت صxالحxية تxفسير وتxبيني الxتعالxيم الxبهائxية إلxى مxؤسxسة "واليxة األمxر" وأصxبح حxضرة شxوقxي أفxندي
ربxانxي ولً xيّا لxلديxن الxبهائxي وهـxو أكxبر أحxفاد حxضرة عxبد الxبهاء .ومxثلما عxني حxضرة بxهاء اهلل ابxنه عxبد الxبهاء
ومفسxً xرا وم xxبيّنًا ل xxتعال xxيمه وأح xxكام xxه ،أص xxبحت ل xxول xxي أم xxر اهلل ن xxفس ال xxصالح xxية
ّx
ل xxيكون م xxرك xزًا للعه xxد وامل xxيثاق
وبxxات شxxوقxxي أفxxندي املxxرجxxع األعxxلى لxxلبهائxxيني لxxلرجxxوع إلxxيه فxxي األمxxور الxxتي تxxخص عxxقيدتxxهم .إ َّن املxxؤسxxسة
الxرئxيسية األخxرى الxتي ذكxرت فxي "ألxواح الxوصxايxا" هxي بxيت الxعدل األعxظم الxتي أعxطيت لxها الxصالحxيات
التش xxري xxعية واإلداري xxة ل xxلجام xxعة ال xxبهائ xxية .ك xxما أش xxارت إل xxى أ َّن ول xxي أم xxر اهلل ي xxمكن ل xxه أن يس xxتعني ب xxأف xxراد
مxؤهxلني ملxساعxدتxه فxي إدارة شxئون الxجامxعة ويxلقبهم بxأيxادي أمxر اهلل .أمxا بxيت الxعدل األعxظم فيشxرف عxلى
الxxنظام اإلداري الxxعاملxxي لxxلجامxxعة الxxبهائxxية ويxxنتخب أعxxضاؤه مxxن بxxني جxxميع الxxبهائxxيني الxxذكxxور الxxبالxxغني فxxي
العالم في مؤتمر عاملي يعقد ألعضاء كافـة املحافل الروحانية املركزية مرة واحدة كل خمس سنوات.
يxعتبر كxتاب عهxدي وألxواح الxوصxايxا لxحضرة عxبد الxبهاء الxوسxيلتني الxعمليتني لxلتعبير عxن مxيثاق حxضرة بxهاء
اهلل واألداتxxني الxxلتني اسxxتطاعxxت بxxهما الxxجامxxعة الxxبهائxxية أن تxxنمو وتxxتطور بxxشكل ثxxابxxت بxxعد وفxxاة حxxضرة عxxبد
البهاء).(1
وقxد كxتب حxضرة عxبد الxبهاء خxالل الحxرب الxعاملxية األولxى عxدة رسxائxل وألxواح إلxى أحxباء أمxريxكا الxشمالxية.
xوحxا مxنها أربxعة مxوجxهة إلxى الxبهائxيني فxي الxواليxات املتحxدة وكxندا .وثxمانxية
ضxمت هxذه األلxواح أربxعة عشxر ل ً x
كxxتبت لxxتوجxxيه وهxxدايxxة األحxxباء الxxقاطxxنني فxxي املxxناطxxق املxxختلفة مxxن الxxواليxxات املتحxxدة وهxxناك لxxوحxxان كxxتبا إلxxى
أحxxباء كxxندا .جxxميع هxxذه األلxxواح األربxxعة عشxxر سxّ xماهxxا بxxألxxواح "الخxxطة اإلﻟﻬﻴﺔ" والxxتي تهxxدف إلxxى اإلعxxالن
الxxعاملxxي لxxرسxxالxxة حxxضرة بxxهاء اهلل حxxيث دعxxا األحxxباء فxxي أمxxريxxكا وكxxندا إلxxى أخxxذ زمxxام املxxبادرة فxxي تxxأسxxيس
األمxر األعxظم فxي جxميع بxقاع الxعالxم ،وطxمأنxهم بxالxتأيxيدات اإلﻟﻬﻴﺔ الxتي سxتشملهم وتxشمل األجxيال الxقادمxة
مxxنهم بxxاعxxتبارهxxم "الxxرواد الxxروحxxانxxيون" مxxن بxxني الxxجامxxعات الxxبهائxxية فxxي الxxعالxxم .أ َّن طxxرح الخxxطط الxxتبليغية
امل xxتنوع xxة ال xxتي ت xxرع xxرع xxت ع xxلى أث xxره xxا ال xxجال xxيات وانتش xxرت رس xxال xxة وت xxعال xxيم ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxي ج xxميع ب xxقاع
العالم تمثل استجابة أحباء أمريكا الشمالية للدعوة التي تضمنتها هذه األلواح).(1
تxxوفxxي حxxضرة عxxبد الxxبهاء فجxxر يxxوم  28نxxوفxxمبر )تشxxريxxن الxxثانxxي( مxxن عxxام 1921م بxxعد مxxرض بxxسيط وعxxن
عxمر يxناهxز الxثامxنة والسxبعني عxا ًxمxا .إ َّن الxظروف والxشواهxد الxتي أحxاطxت بxتشييع جxنازة حxضرتxه دلxت عxلى
تxxغييرات كxxبيرة أخxxذت دورهxxا فxxي الxxديxxن الxxبهائxxي فxxي األراضxxي املxxقدسxxة خxxالل سxxنوات مxxعدودة .فxxقبل ثxxالث
xبيرا بxxإمxxكانxxية إعxxدامxxه عxxلنًا .ولxxكن
عشxxرة سxxنـة واجxxه حxxضرة عxxبد الxxبهاء ،وهxxو املxxنفي الxxضعيف ،احxxتماالً كً x
عxxندمxxا حxxان وقxxت رحxxيله عxxن هxxذا الxxعالxxم كxxانxxت لxxه سxxمعة طxxيبة وعxxرف عxxنه أنَّxxه رجxxل حxxكيم ومxxحسن كxxبير ولxxه
ق xxدس xxيته واح xxترام xxه ب xxني ك xxاف xxة ال xxطوائ xxف ال xxدي xxنية ف xxي فلس xxطني .إ َّن ف xxك ال xxقيود ال xxتي ف xxرض xxت ع xxليه ب xxواس xxطة
الس xxلطات ال xxعثمان xxية س xxمحت مل xxكان xxته ال xxرف xxيعة أن ت xxبرز ل xxلمأل .ك xxما ح xxظي ب xxاح xxترام وت xxكري xxم ك xxاف xxة ط xxبقات
امل xxجتمع ،ك xxما أ َّن ال xxحكوم xxة ال xxبري xxطان xxية م xxنحته ل xxقب "ف xxارس" و"ال xxسير" ت xxقدي xً xرا مل xxا قّ x xدم xxه م xxن م xxساع xxدات
إنسانية في فلسطني خالل فترة املجاعة التي أعقبت الحرب العاملية األولى.
٤٩

بxxدأت مxxراسxxم تxxشييع الxxجنازة ،الxxتي لxxم يشهxxد لxxها تxxاريxxخ فلسxxطني مxxثيالً ،يxxوم  29نxxوفxxمبر )تشxxريxxن الxxثانxxي(
حxxيث تxxوافxxد جxxم غxxفير مxxن الxxناس قxxارب العشxxرة آالف شxxخص لxxتشييع جxxنازتxxه ضxxم بxxينه شxxخصيات بxxارزة
م xxن خ xxلفيات إس xxالم xxية وم xxسيحية وي xxهودي xxة ودرزي xxة ب xxاإلض xxاف xxة إل xxى امل xxندوب ال xxسام xxي ال xxبري xxطان xxي وع xxمدت xxي
xحا بxأنَّxه عxلى الxرغxم مxن مxعانxاة الxديxن الجxديxد مxن آالم ومxحن مxتنوعxة
مxديxنتي الxقدس وفxينيقيا .وأصxبح واض ً
فxي مxناطxق مxختلفة مxن الxعالxم اسxتطاع حxضرة عxبد الxبهاء ،خxالل فxترة واليxته ،أن يxؤسxس مxركxزًا عxاملxيًا مxتينًا
للدين مبنيًا على اعتراف حكومي واحترام عامة الناس).(1
فxي هxذه املxرحxلة مxن تxاريxخ الxديxن الxبهائxي ضxمت الxجامxعة الxبهائxية حxوالxي مxائxة ألxف مxؤمxن يxعيش بxعضهم
فxي ظxروف صxعبة وقxاسxية فxي إيxران ،بxاإلضxافxة إلxى مجxموعxات صxغيرة فxي بxعض دول الxعالxم .وبxعي ًدا عxن
إيxران فxإنَّxنا نxرى جxالxية كxبيرة فxي مxنطقتني رئxيسيتني هxما الxهند وأمxريxكا الxشمالxية .أمxا املxطبوعxات والxهيئات
األخxرى فxكانxت ضxئيلة ،كxما أ َّن املxوارد املxالxية كxانxت محxدودة .واسxتطاع حxضرة عxبد الxبهاء وبxعض أتxباعxه
املxقربxني أن ينشxروا األمxر املxبارك فxي بxعض املxناطxق مxن الxعالxم إالّ أ َّن هxذه الxجهود لxم تxؤ ِّد إلxى زيxادة حجxم
xرارا لxxه قxxيمته فxxي األوسxxاط املxxدنxxية ،إال أنَّ
الxxجامxxعة الxxبهائxxية بxxصورة كxxبيرة .ومxxع أ َّن سxxيادة هxxذا قxxد نxxال إقً x
ذلك لم يصل إلى مستوى االعتراف الرسمي بالدين البهائي كنظام ديني ثابت ومستقل.
والxيوم وبxعد أكxثر مxن نxصف قxرن تxغيرت األوضxاع بxصورة كxبيرة حxيث اعxترف بxالxديxن الxبهائxي بxشكل واسxع
xتشارا ،ويxؤمxن بxه الxعديxد مxن األفxراد مxن خxلفيات عxرقxية واجxتماعxية
وأقxر بxأنَّxه أحxد أكxثر أديxان الxعالxم نxم ًوّا وان
ً
وثxقافxية ووطxنية مxختلفة ،ولxدى أتxباعxه الxعديxد مxن األنشxطة املxتنوعxة فxي أكxثر مxن مxائxتي دولxة مسxتقلة ومxنطقة
رئxxيسية .كxxما تَّ xم إنxxشاء وتxxطويxxر نxxظام إداري مxxتكامxxل عxxلى املسxxتوى املحxxلي واملxxركxxزي والxxعاملxxي .وفxxي أغxxلب
الحاالت استطاع الدين البهائي أن يحصل على اعتراف رسمي من قبل السلطات املدنية.
إ َّن اآلثxار والxكتب واأللxواح الxبهائxية الxصادرة مxن يxراعxة حxضرة بxهاء اهلل وحxضرة الxباب وحxضرة عxبد الxبهاء
وهxي الxشخصيات الxرئxيسية الxثالث لxلديxن الxبهائxي تxمت تxرجxمتها إلxى أكxثر مxن ثxمانxمائxة لxغة .كxما تَّ xم تxشييد
م xxعاب xxد )م xxشارق أذك xxار( وم xxدارس ب xxهائ xxية وم xxراك xxز إداري xxة وح xxظائ xxر ق xxدس ف xxي ش xxتى ب xxقاع امل xxعمورة ،وت xxمت
xموحxا فxي املسxتقبل .وفxي األمxم املتحxدة تَّ xم قxبول
حxيازة أمxالك وعxقارات بxغرض طxرح بxرامxج تxطويxريxة أكxثر ط ً x
ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ال xxعامل xxية ك xxمنظمة ع xxامل xxية غ xxير ح xxكوم xxية وب xxصفة اس xxتشاري xxة ف xxي املج xxلس االق xxتصادي
واالجxxتماعxxي .إنَّxxها إنxxجازات تxxعد عxxظيمة ورائxxعة بxxكل املxxقايxxيس .إ َّن روح الهxxدايxxة فxxي هxxذا االتxxساع الxxخارق
كان حضرة شوقي أفندي رباني حفيد حضرة عبد البهاء الذي عينه كولي ألمر الدين البهائي.
أوجxد حxضرة بxهاء اهلل مxؤسxسة واليxة األمxر ولxكن وظxائxفها املxختصة وسxلطاتxها املxعينة تَّ xم تxوصxيفها وشxرحxها
فxي "ألxواح الxوصxايxا" لxحضرة عxبد الxبهاء .هxناك وظxيفتان رئxيسيتان هxامxتان لxواليxة األمxر هxما تxفسير وتxبيني
اآلثxxار الxxبهائxxية وتxxوجxxيه وهxxدايxxة الxxجامxxعة الxxبهائxxية .وأمxxام مxxحاوالت املxxيرزا محxxمد عxxلي الxxسيطرة عxxلى قxxيادة
الxxجامxxعة الxxبهائxxية اسxxتخدم حxxضرة عxxبد الxxبهاء لxxغة شxxديxxدة لxxلتأكxxيد عxxلى أ َّن حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي لxxه كxxامxxل
الس xxلطة وال xxصالح xxية ف xxي إدارة ش xxئون ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ،وأ َّن أي اع xxتراض ع xxليه ه xxو اع xxتراض ع xxلى م xxؤس xxس
الشريعة اإلﻟﻬﻴﺔ ،وقد جاء في "ألواح الوصايا":
٥٠

"ي xxا أح xxباء ع xxبد ال xxبهاء األوف xxياء ي xxجب أن ت xxحاف xxظوا ك xxل امل xxحاف xxظة ع xxلى ف xxرع الشج xxرت xxني امل xxبارك xxتني وث xxمرة
السxxدرتxxني الxxرحxxمانxxيتني – شxxوقxxي أفxxندي) –(1حxxتى ال يxxغبر خxxاطxxره الxxنورانxxي بxxغبار الxxكدر والحxxزن ويxxزداد
فxرحxه وسxروره وروحxانxيته يxو ًxمxا فxيو ًxمxا وحxتى يxصبح شجxرة ذات ثxمر إذ إنَّxه هxو ولxي أمxر اهلل بxعد عxبد الxبهاء
وتxجب عxلى األفxنان واأليxادي وأحxباء اهلل إطxاعxته والxتوجxه إلxيه .مxن عxصى أمxره فxقد عxصى اهلل ومxن أعxرض
عxنه فxقد أعxرض عxن اهلل ومxن أنxكره فxقد أنxكر الxحق .حxذار أن يxؤول أحxد هxذه الxكلمات لxيتذرع بxه كxل نxاقxض
نxاكxث فxي عxلم املxخالxفة أو يسxتبد بxرأيxه ويxفتح بxاب االجxتهاد كxما حxصل بxعد الxوفxاة .فxليس ل ٍ
xنفس حxق فxي
رأي واعتقاد خاص على الكل أن يقتبس من مركز األمر وبيت العدل…"
مxنذ بxدايxة عهxد واليxة األمxر أوضxح حxضرة شxوقxي أفxندي بxأ َّن الxديxن الxبهائxي دخxل مxرحxلة جxديxدة مxن مxراحxل
تxxطوره ،وأ َّن الxxصالحxxيات املxxخولxxة لxxه طxxب ًقا ملxxا ذكxxر أعxxاله تxxختلف عxxما كxxان لxxحضرة عxxبد الxxبهاء حxxيث أشxxار
حضرة ولي أمر اهلل إلى إنقضـاء "العصر الرسولي" وبداية "عصر التكوين").(1
فxي هxذا العهxد الجxديxد ،أوضxح حxضرة شxوقxي أفxندي ،بxأ َّن عxلى مxؤسxسة واليxة األمxر تxأمxني املxحبة والxوالء بxني
األحxxباء واإلشxxراف عxxليهم وأ َّن شxxخص ولxxي األمxxر املxxعني مxxا هxxو إالّ عxxب ٌد خxxاضxxع مxxطيع .ولهxxذا مxxنع األحxxباء
مxxن االحxxتفال بxxأي مxxناسxxبة تxxخص حxxياة ولxxي أمxxر اهلل أو نشxxر صxxوره أو عxxرضxxها .كxxما كxxان حxxضرتxxه يxxنتدب
أفxرا ًدا لxينوبxوا عxنه فxي حxضور الجxلسات الxعامxة .أ َّxمxا هxو فxقد أخxذ عxلى عxاتxقه املxسئولxيات اإلداريxة الxشاقxة،
بxاإلضxافxة إلxى تxبيني وتxفسير الxتعالxيم واملxبادئ الxبهائxية وتحxريxر الxعديxد مxن الxرسxائxل ولxم يxتبقَّ لxديxه املxزيxد مxن
الوقت ليقوم برحالت تبليغية كالتي قام بها حضرة عبد البهاء خالل واليته.
وب xxاس xxتثناء ذل xxك ك xxان ح xxضرة ول xxي أم xxر اهلل يس xxتغل وق xxت ف xxراغ xxه –إن وج xxد– ف xxي ل xxقاء األف xxواج امل xxتدف xxقة م xxن
الxزائxريxن لxألمxاكxن املxقدسxة الxبهائxية فxي املxركxز الxعاملxي مxن شxرق الxعالxم وغxربxه .وحxتى هxذه الxلقاءات كxانxت
محدودة وتتم أثناء تناول الطعام في "بيت الزائرين" في مدينة حيفا.
ويxxمكن اعxxتبار الxxفترة بxxني عxxام 1921م وعxxام 1963م مxxن الxxتاريxxخ الxxبهائxxي مxxن أسهxxل الxxفترات الxxتي يxxمكن
xظرا لxxلمشاريxxع الxxكبيرة الxxتي أقxxامxxها حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي وعxxمل عxxلى إنxxجازهxxا كxxول xيّ
تxxناولxxها بxxالxxدراسxxة نً x
ل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي .ف xxقد اتخ xxذت م xxشاري xxعه ون xxشاط xxات xxه أرب xxعة م xxسارات ه xxي :ت xxطوي xxر امل xxرك xxز ال xxبهائ xxي ال xxعامل xxي
وت xxرج xxمة وت xxفسير وت xxبيني ال xxتعال xxيم ال xxبهائ xxية وت xxوس xxيع ال xxنظام اإلداري ث َّ xم ت xxنفيذ الخ xxطة اإلﻟﻬﻴﺔ ل xxحضرة ع xxبد
البهاء.
مxxنذ أن حxxمل حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي املxxسئولxxية عxxلى عxxاتxxقه والxxتي اسxxتمرت طxxيلة أيxxام حxxياتxxه صxxرف مxxعظم
وقxxته فxxي تxxطويxxر املxxركxxز الxxعاملxxي لxxلديxxن والxxذي يxxحيط بخxxليج حxxيفا .خxxالل دورة حxxضرة بxxهاء اهلل وحxxضرة عxxبد
الxxبهاء قxxام املxxنفيون الxxبهائxxيون بشxxراء بxxعض قxxطع مxxن األراضxxي بxxصورة تxxدريxxجية ومxxن بxxني هxxذه األراضxxي
قxxطعتان لxxهما أهxxمية عxxظمى .األولxxى ذلxxك املxxكان الxxذي دفxxن فxxيه حxxضرة بxxهاء اهلل )بxxالxxقرب مxxن قxxصر الxxبهجة
خxارج مxديxنة عxكا( والxثانxية تxقع عxلى سxفح جxبل الxكرمxل خxارج مxديxنة حxيفا وفxيها دفxنت رفxات حxضرة الxباب
ف xxي ص xxرح ي xxطلق ع xxليه "امل xxقام األع xxلى" .وب xxفضل س xxخاء ال xxبهائ xxيني وك xxرم xxهم وم xxا ك xxان xxوا ي xxوص xxون ب xxه وت xxلبية
٥١

لxxنداءات حxxضرة ولxxي أمxxر اهلل اتxxسعت وكxxبرت املxxمتلكات املxxملوكxxة لxxألمxxر املxxبارك خxxالل فxxترة واليxxته ،ثَّ xم أنxxشئت
وشِّ xيد أول عxدد مxن مجxموعxة األبxنية ووضxعت خxطة رئxيسية مxن أجxل تxطويxر املxركxز الxروحxي
الحxدائxق الxغناءx ُ ،
واإلداري ملواجهة احتياجات الجالية العاملية سريعة التزايد.
وي xxعتبر امل xxرك xxز ال xxبهائ xxي ال xxعامل xxي ف xxي ح xxيفا م xxن أج xxمل امل xxناط xxق ف xxي ال xxعال xxم .وع xxلى ذل xxك أص xxبح له xxذا ال xxدي xxن
املنتشxر بxشكل واسxع مxركxز واحxد يxتوجxهون إلxيه فxي زيxارة األمxاكxن املxقدسxة ويxتزودون مxنه بxالxتوجxيه والهxدايxة
كثيرا في خلق هوية عامة مشتركة بني أتباعه.
مما ساهم
ً
ويxعلو قxائxمة األولxويxات فxي أي نxظام ديxني فxي الxعالxم إعxداد وتxدويxن كxتبه وآثxاره املxقدسxة ثَّ xم تxطبيق الxتعالxيم
واألحxكام فxي حxياة األفxراد والxجامxعة .وطxب ًقا لxلصالحxية الxتي مxنحها حxضرة عxبد الxبهاء فxي وصxيته لxحضرة
ش xxوق xxي أف xxندي ف xxي ال xxتفسير وال xxتبيني ،ق xxام ب xxدوره ف xxي تح xxليل األح xxداث ال xxعامل xxية ع xxلى ض xxوء اآلث xxار ال xxبهائ xxية
وشارك البهائيني في العالم بنتيجة تحليالته ودراساته في شكل رسائل مطوله كان يبعثها إليهم).(1
وفxxي الxxوقxxت نxxفسه كxxانxxت الxxجامxxعات الxxبهائxxية الحxxديxxثة فxxي شxxتى أنxxحاء الxxعالxxم تxxبعث بxxرسxxائxxل غxxزيxxرة وتxxسأل
ح xxضرة ول xxي أم xxر اهلل أس xxئلة م xxتعددة ح xxول م xxواض xxيع م xxختلفة وم xxتنوع xxة ،وت xxعتبر أج xxوب xxة ح xxضرت xxه ع xxليها ج xxز ًءا
xبيرا مxن تxفسيره وشxرحxه لxتعالxيم وأحxكام الxديxن الxبهائxي .ومxع بxدايxة عxام  1940بxدأ حxضرة شxوقxي
هxا ًxمxا وك ً
أفxندي بxعمل دراسxة تحxليلية لxحوادث الxتاريxخ الxبهائxي ،وفxي عxام 1944م فxي الxذكxرى املxئويxة إلعxالن دعxوة
حxضرة الxباب ،أصxدر كxتابًxا مxفصالً يxحتوي عxلى حxوادث الxقرن األول الxبهائxي مxن يxوم إعxالن حxضرة الxباب
لدعوته للمال حسني حتى إتمام أول خطة وهي مشروع السنوات السبع.
xظرا أل َّن حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي هxxو املxxترجxxم الxxرئxxيسي لxxآلثxxار املxxباركxxة مxxن الxxلغتني الxxفارسxxية والxxعربxxية إلxxى
ونً x
xثيرا فxي تxفسير وتxبيني هxذه اآلثxار) .(1درس حxضرتxه الxلغة اإلنجxليزيxة
الxلغة اإلنجxليزيxة فxإ َّن ذلxك قxد أعxانxه ك ً
مxنذ نxعومxة أظxفاره ،وعxند الxبلوغ درس بxالxجامxعة األمxريxكية فxي بxيروت ومxن ثَّ xم سxافxر إلxى بxريxطانxيا لxلدراسxة
xظرا أل َّن امل xxؤس xxسات
ف xxي ج xxام xxعة أك xxسفورد وظ xxل ه xxناك ح xxتى وف xxاة ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ف xxي ع xxام 1921م .ون ً x
اإلداري xxة ال xxرئ xxيسية ل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي خ xxالل ال xxعقد األول م xxن والي xxة ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي ق xxد وج xxدت ف xxي دول
نxاطxقة بxالxلغة اإلنجxليزيxة ،فxإ َّن قxدرة حxضرتxه عxلى شxرح وتxفسير املxفاهxيم الxبهائxية بxالxلغة اإلنجxليزيxة أصxبحت
مصدرا ها ًما وثمينًا لتوجيه وهداية أتباع الدين الجديد في العالم الغربي.
ً
ومفسxxر ك xxان ل xxه أه xxميته ال xxكبرى ع xxلى امل xxدى ال xxبعيد ف xxي س xxبيل ت xxطوي xxر
ّx
إ َّن دور ح xxضرة ول xxي أم xxر اهلل ك xxمبّني
الxxجامxxعة الxxبهائxxية ،إذ ضxxمن لxxها وحxxدة الهxxدف واملxxبدأ خxxالل الxxسنوات األولxxى مxxن الxxتوسxxع الxxعاملxxي لxxلديxxن،
وصانه من شرور التفرقة والتشيع إلى حد بعيد.
ومxxع جxxهوده املxxبذولxxة فxxي الxxترجxxمة وتxxطويxxر املxxركxxز الxxعاملxxي سxxار حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي بxxجهود جxxبارة مxxوازيxxة
نxxحو إيxxجاد نxxظـام لxxلمؤسxxسـات اإلداريxxة بxxالxxصورة الxxتي وضxxعها حxxضرة بxxهاء اهلل وأسxxس قxxواعxxدهxxا حxxضرة
عxبد الxبهاء .يxبدأ هxذا الxنظام عxمله مxن املxنطقة املحxلية حxيث يxمكن لxكل مxنطقة تxضم تxسعة بxهائxيني بxالxغني أو
أكxثر انxتخاب مxحفل روحxانxي محxلي مxن أجxل إدارة شxئون الxجالxية الxبهائxية فxي تxلك املxنطقة .وعxندمxا يxصل
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عxدد املxحافxل الxروحxانxية املحxلية فxي أيxة دولxة لxعدد مxعني يxمثل قxاعxدة قxويxة ،شxجع حxضرة ولxي أمxر اهلل عxلى
انتخاب املحفل الروحاني املركزي الذي له صالحية اإلشراف على شئون الدين في تلك الدولة.
إ َّن سxيل املxراسxالت املxنهمر مxن حxيفا قxد أمxد هxذه املxؤسxسات الxناشxئة بxالهxدايxة والxتوجxيه بxخصوص كxيفية
تxطبيق الxتعالxيم املxباركxة فxي إدارة حxياة الxجامxعة .كxما أرسxل حxضرتxه الxعديxد مxن الxرسxائxل الxعامxة الxتي تxحث
األح xxباء ع xxلى دع xxم وإط xxاع xxة امل xxؤس xxسات ال xxتي ان xxتخبوه xxا ،وع xّ xرف م xxبادئ امل xxشورة ال xxبهائ xxية وش xxجع امل xxحاف xxل
الروحانية على التدرب باستمرار في كيفية اتخاذ القرارات الجماعية.
وخxالل األعxوام مxن 1951م حxتى 1957م ،وطxب ًقا لxنصوص وصxية حxضرة عxبد الxبهاء املxعروفxة بxاسxم "ألxواح
الxوصxايxا" ،عxني حxضرة ولxي أمxر اهلل عxد ًدا مxن األحxباء املxتميزيxن كxأيxادي ألمxر اهلل ومxنحهم وظxائxف خxاصxة
تxتعلق بxتبليغ وحxفظ وحxمايxة الxديxن الxبهائxي .أ ّxمxا تxاج هxذا الxنظام اإلداري الxعاملxي فxهو مxؤسxسـة بxيت الxعدل
األع xxظم ال xxذي أش xxار إل xxيه وأوج xxده ح xxضرة ب xxهاء اهلل .ك xxما أش xxار ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي ب xxأنَّ xxه ع xxندم xxا ت xxتسع
الxxجامxxعة الxxبهائxxية سxxيتم انxxتخاب بxxيت الxxعدل األعxxظم بxxواسxxطة الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية عxxن طxxريxxق أعxxضاء
املحافل الروحانية املركزية في العالم.
وهxنا تجxدر بxنا اإلشxارة إلxى الxدور الxذي لxعبه أعxضاء الxجامxعة الxبهائxية فxي أمxريxكا الxشمالxية وعxلى األخxص
ومجxد الxطاقxات الxروحxانxية لxتلك
ّx
أحxباء الxواليxات املتحxدة فxي عxملية الxبناء هxذه .فxقد أطxرى حxضرة عxبد الxبهاء
الxxجامxxعة والخxxدمxxات الxxتي قxxدمxxتها ،كxxما أثxxنى حxxضرتxxه عxxلى شxxعب الxxواليxxات املتحxxدة األمxxريxxكية ملxxا يتحxxلى بxxه
مxن صxفات وقxيم عxالxية .واألهxم مxن ذلxك أشxار حxضرتxه بxأ َّن أمxريxكا سxتكون مهxد نxشأة الxنظام اإلداري الxذي
xظرا ألهxمية نxقطة الxتّحول هxذه فxي الxتاريxخ البشxري فxقد قxال حxضرة بxهاء
أوجxده حxضرة بxهاء اهلل بxنفسه .ون ً
هلل:
"إنَّه أشرق من جهة الشرق وظهر في املغرب آثاره".
طxب ًقا لxذلxك وعxندمxا بxدأ حxضرة شxوقxي أفxندي تxشييد صxرح الxنظام اإلداري ركxز انxتباهxه عxلى أحxباء أمxريxكا
وس xxماه xxم ب xxامل xxعاض xxدي xxن ال xxرئ xxيسيني ل xxه .ك xxان ال xxبعض م xxنهم م xxنشغالً ف xxي امل xxشاري xxع ال xxتبليغية ال xxبهائ xxية خ xxارج
حxدود مxنطقته وقxد وفxقت واحxدة مxنهم وهxي الxسيدة مxارثxا روت املنتسxبة إلxى عxائxلة أمxريxكية جxليلة فxي إيxمان
امللكة ماري ملكة رومانيا).(1
ويxxعتبر الxxبهائxxيون األمxxريxxكان املxxنفذيxxن الxxرئxxيسيني لxxوصxxية حxxضرة عxxبد الxxبهاء .ومxxن خxxالل املxxراسxxالت الxxتي
ت xxمت م xxع امل xxحفل ال xxروح xxان xxي امل xxرك xxزي ل xxلبهائ xxيني ف xxي ال xxوالي xxات املتح xxدة وك xxندا) (1ق xxام ح xxضرة ول xxي أم xxر اهلل
تxدريxجيًا بxتوجxيه وهxدايxة املxؤسxسات املحxلية واملxركxزيxة لxكي تxعمل طxب ًقا لxلمبادئ والxتعالxيم األمxريxة .كxما حxث
موح ًدا في أموره
ونظرا أل َّن النظام اإلداري يجب أن يكون
جاليات أخرى في دول مختلفة باالقتداء بذلك.
ّ
ً
األسxxاسxxية فxxالxxحاجxxة أصxxبحت مxxاسxxة لxxنموذج مxxعني لxxلعمل بxxموجxxبه عxxلى الxxرغxxم مxxن اخxxتالف الxxثقافxxات الxxتي
أمرا ثانويًا.
تعتبر ً
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وي xxمكن ال xxقول ب xxأ َّن ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية األم xxري xxكية ك xxان xxت م xxثاالً له xxذا ال xxنموذج إال أ َّن ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي
حxذرهxم بxأ َّن طxريxقة عxملهم يxجب أن ال تxرتxبط بxأي شxكل مxن األشxكال بxالxنظام الxسياسxي املxتبع هxناك .وعxلى
الxنقيض مxن ذلxك لxم يxكن ظxهور حxضرة بxهاء اهلل فxي بxالد فxارس بسxبب األفxضلية الxثقافxية لxدى ذلxك الxشعب
وإنxما بسxبب االنحxطاط الخxلقي الxذي كxان يxعانxي مxنه .وبxاملxثل كxان عxلى الxنظام اإلداري أن يxتأسxس فxي
بxxيئة اجxxتماعxxية مxxحاطxxة بxxاملxxاديxxة والxxفوضxxى والxxفساد الxxسياسxxي .وهxxناك وكxxما حxxدث فxxي إيxxران أثxxبتت دعxxوة
حضرة بهاء اهلل أ َّن الق َّوة اإلﻟﻬﻴﺔ هي القوة الوحيدة القادرة على تحريك وإشعال الناس واملجتمع).(2
xبيرا ف xxي س xxبيل ت xxطوي xxر
أص xxبح واض ً x
xحا ف xxيما ب xxعد الس xxبب ال xxذي ج xxعل ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي ي xxبذل جه xxدا ك ً x
الxنظام اإلداري الxبهائxي خxالل الxسنوات األولxى مxن دورة واليxته .لxقد اسxتطاعxت املxؤسxسات اإلداريxة الxبهائxية
أن تxxكون أداة رئxxيسية مxxن أجxxل إجxxراء وتxxنفيذ "الخxxطة اإلﻟﻬﻴﺔ" لxxحضرة عxxبد الxxبهاء بهxxدف نشxxر رسxxالxxة بxxهاء
اهلل فxي شxتى بxقاع املxعمورة .وقxبل أن يxمكن لxجامxعة واسxعة مxترامxية األطxراف أن تxأخxذ عxلى عxاتxقها هxذا
املشxروع الxعظيم كxان مxن الxضرورة تxأسxيس مxؤسxسات إداريxة قxادرة عxلى اتxخاذ قxرارات تسxتطيع بxموجxبها
حشxxد وتxxعبئة الxxقوى الxxعامxxلة الxxضروريxxة واملxxصادر الxxالزمxxة لxxذلxxك .فxxضالً عxxن ذلxxك كxxان مxxن الxxضروري إتxxاحxxة
املزيد من الوقت لهذه املؤسسات حتى تعي مبادئ اإلدارة البهائية وأصول املشورة.
وطxxب ًقا لxxذلxxك ،وبxxعد سxxتة عشxxر عxxا ًمxxا مxxن وفxxاة حxxضرة عxxبد الxxبهاء وبxxالتحxxديxxد فxxي عxxام 1937م بxxدأ حxxضرة
ش xxوق xxي أف xxندي ي xxعمل ب xxأس xxلوب م xxنهجي م xxنظّم م xxن أج xxل ت xxحقيق أه xxداف ال xxرس xxائ xxل واألل xxواح ال xxتي ب xxعث ب xxها
حxضرة عxبد الxبهاء إلxى الxبهائxيني فxي أمxريxكا الxشمالxية .فxفي نxيسان )إبxريxل( مxن عxام  1937تَّ xم طxرح أ َّول
خxطة مxدتxها سxبع سxنوات تحxمل أهxدافًxا رئxيسية ثxالثxة ،الهxدف األول :تxأسxيس مxحفل روحxانxي محxلي واحxد
عxلى األقxل فxي كxل واليxة مxن الxواليxات املتحxدة وفxي كxل إقxليم بxكندا .الهxدف الxثانxي :ضxمان وجxود مxب ّلغ واحxد
عxxلى األقxxل فxxي كxxل دولxxة مxxن دول أمxxريxxكا الxxالتxxينية .الهxxدف الxxثالxxث :إتxxمام الxxتصميم الxxخارجxxي ألول مxxعبد
بxهائxي فxي أمxريxكا الxشمالxية وهxو املxعبد )مشxرق األذكxار( الxذي وضxع حجxر األسxاس فxيه حxضرة عxبد الxبهاء
بxxنفسه أثxxناء زيxxارتxxه لxxلواليxxات املتحxxدة عxxام 1912م ،والxxذي يxxرمxxز إلxxى الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية نxxفسها مxxن
عxxدة وجxxوه .وعxxلى الxxرغxxم مxxن املxxع ّوقxxات الxxتي وجxxدت أثxxناء الحxxرب الxxعاملxxية الxxثانxxية فxxقد ت َّ xم إنxxجاز هxxذا الxxبناء
بنجاح في الذكرى املئوية إلعالن دعوة حضرة الباب في شهر أيار )مايو( من عام 1944م.
وبxعد فxترة فxاصxلة مxدتxها سxنتان طxرحxت خxطة الxسنوات السxبع الxثانxية وذلxك فxي عxام 1946م .وكxان الxتركxيز
فxي هxذه املxرة عxلى قxارة أوروبxا الxتي كxانxت تxضم مxحفلني مxركxزيxني أحxدهxما فxي بxريxطانxيا واآلخxر فxي أملxانxيا.
احxxتوت الخxxطة أيً x
xضا عxxلى تxxأسxxيس مxxحافxxل روحxxانxxية محxxلية فxxي أمxxريxxكا الxxالتxxينية وزيxxادة كxxبيرة فxxي أعxxداد
املxحافxل الxروحxانxية فxي أمxريxكا الxشمالxية .وقxد تxصادف الxختام الxناجxح لهxذه الخxطة مxع مxرور مxائxة سxنة عxلى
ب xxداي xxة دع xxوة ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxي س xxجن س xxياه چ xxاﻝ .وك xxان أح xxد األه xxداف ال xxرئ xxيسية له xxذه الخ xxطة ت xxأس xxيس
مxحفل روحxانxي مxركxزي مسxتقل فxي كxندا وقxد تxحقق ذلxك عxام 1948م .وفxي عxام  1949صxدر مxرسxوم مxن
الxبرملxان الxكندي يxقضي بxاملxوافxقة عxلى تxسجيل املxحفل الxروحxانxي املxركxزي رسxميًا .وقxد عxبّر حxضـرة ولxي أمxر
اهلل عن هذا اإلنجاز بقوله" :إنجاز رائع في سجل تاريخ األمر املبارك سواء في الشرق أم في الغرب".
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وهxناك إنxجازان كxبيران لهxذه الخxطـة الxثانxية لxهما عxالقxة بxالxجامxعة الxبهائxية فxي أمxريxكا الxشمالxية .فxفي شهxر
ن xxيسان )إب xxري xxل( م xxن ع xxام  1953ت xxم االف xxتتاح ال xxرس xxمي ملش xxرق األذك xxار ف xxي وي xxلمت – إي xxلينوي ب xxال xxوالي xxات
املتحxxدة وهxxو أول مxxعبد بxxهائxxي مxxن مجxxموعxxة مxxعابxxد يxxفترض بxxناؤهxxا فxxي كxxل قxxارة مxxن قxxارات الxxعالxxم الخxxمس.
ص xّ xمم ه xxذا امل xxعبد م xxهندس م xxعماري ف xxرن xxسي– ك xxندي ي xxدع xxي ج xxان ُل ِ xوي ُب xxرج xxوا .وق xxد وص xxف ه xxذا ال xxتصميم
الxxرائxxع مxxهندس مxxعماري إيxxطالxxي اسxxمه لxxو تxxيجي كxxواكxxلينو بxxقولxxه" :إنَّxxه إبxxداع جxxديxxد سxxيولxxد ثxxورة فxxي عxxالxxم
xورا فxxي صxxفحات الxxتاريxxخ" .ومxxن
الxxهندسxxة املxxعماريxxة فxxي الxxعالxxم".وأضxxاف قxxائ xالً" :بxxدون شxxك سxxيظل مxxذكً x
االنxتصارات الxرئxيسية األخxرى لهxذه الxسنوات ذلxك الxبناء الxرائxع الxذي بxدأه حxضرة عxبد الxبهاء بxتشييد مxقام
ح xxضرة ال xxباب )امل xxقام األع xxلى( .أ ّمxx xا م xxهندس ه xxذا امل xxقام ف xxهو ش xxخص ك xxندي آخ xxر ي xxدع xxي ول xxيم س xxاذرالن xxد
مxكسويxل الxذي أقxام حxضرة عxبد الxبهاء فxي مxنزلxه أثxناء زيxارتxه ملxونxتريxال .هxذا الxتصميم الxبارع الxذي تxزيxنه
قxبة ذهxبية ورواق مxن الxرخxام األبxيض وأعxمدة مxن الجxرانxيت الxوردي يxعتبر بxالنسxبة لxلمركxز الxبهائxي الxعاملxي
على سفح جبل الكرمل من أجمل املناظر املطلة على شاط• البحر األبيض املتوسط.
وفxي عxام 1953م ،ودون تxوقxف ،طxرح حxضرة ولxي أمxر اهلل لxلجامxعة الxبهائxية مشxرو ًxعxا يxعتبر أكxثر املxشاريxع
سxxماهxxا "الxxجهاد الxxروحxxانxxي الxxكبير
xموحxxا فxxي تxxاريxxخ األمxxر املxxبارك ،وهxxو خxطَّة عxxاملxxية مxxدتxxها عشxxر سxxنوات ّ x
طً x
األكxxبر" .تxxنتهي هxxذه الخxxطة فxxي عxxام  1963أي فxxي الxxذكxxرى املxxئويxxة األولxxى إلعxxالن دعxxوة حxxضرة بxxهاء اهلل
فxي حxديxقة الxرضxوان .كxان مxن ضxمن أهxداف الخxطة فxتح  132دولxة ومxنطقة جxديxدة لxألمxر اإلﻟﻬﻲ وتxوسxيع
رقxعة الxجالxية الxبهائxية فxي  120دولxة ومxنطقة فxي الxعالxم .وأي ً
xضا تxأسxيس مxحافxل روحxانxية مxركxزيxة فxي غxالxبية
دول أوروبxا وأمxريxكا الxجنوبxية وزيxادة كxبيرة فxي أعxداد املxحافxل املحxلية واألفxراد واألمxالك واألوقxاف األمxريxة.
تxxحققت أهxxداف الخ xطَّة حسxxب الxxبرنxxامxxج الxxذي كxxان م ّ xع ًدا لxxها تxxما ًمxxا مxxثل مxxا سxxبقها مxxن خxxطط )بxxل تxxعدتxxها
بكثير( ولكن في ظروف اختلفت كثيرا عن توقعات الجامعة البهائية.
فxxفي بxxدايxxة شهxxر نxxوفxxمبر )تشxxريxxن الxxثانxxي( مxxن عxxام 1957م ،عxxندمxxا كxxان حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي فxxي زيxxارة
ل xxبري xxطان xxيا لش xxراء األث xxاث وم xxا ي xxحتاج xxه م xxبنى دار اآلث xxار ال xxعامل xxية ال xxواق xxع ع xxلى س xxفح ج xxبل ال xxكرم xxل ،أص xxيب
حxxضرتxxه بxxأنxxفلونxxزا آسxxيويxxة وعxxلى إثxxرهxxا تxxوفxxي بxxسكتة قxxلبية يxxوم الxxرابxxع مxxن شهxxر نxxوفxxمبر )تشxxريxxن الxxثانxxي(
تxار ًكxxا الxبهائxيني فxي الxعالxم مxذهxولxني ومxنصعقني مxوقxتًا حxيث كxانxت خxطة الxسنوات العشxر مxا تxزال بxعد فxي
منتصف مدتها.
ن xxظريً xxا ي xxمكن اع xxتبار م xxؤس xxسة والي xxة األم xxر م xxؤس xxسة مس xxتمرة ح xxيث أش xxارت "أل xxواح ال xxوص xxاي xxا" ل xxحضرة ع xxبد
الxبهاء إلxى صxالحxية ولxي أمxر الxديxن الxبهائxي فxي تxعيني خxليفة لxه مxن بxني أحxفاد حxضرة بxهاء اهلل املxباشxريxن
)األغxxصان( ولxxكنها أشxxارت إلxxى صxxفات مxxعينة يxxجب أن تxxتوافxxر فxxي الxxشخص املxxعني .ولxxكن حxxضرة شxxوقxxي
أفxندي تxوفxى دون أن يxترك أيxة ذريxة أو وصxية ويxبدو واض ًxحا بxأ َّن الxصفات الxروحxانxية املxطلوبxة لxم تxتوافxر فxي
أي مxن أعxضاء الxعائxلة طxب ًقا ملxا أشxير إلxيه فxي "كxتاب عهxدي" و"ألxواح الxوصxايxا" .ولهxذا ال يxمكن أن يxوجxد
ولxي أمxر ثxان لxلديxن الxبهائxي وأ َّن املxؤسxسة األخxرى الxتي لxها صxالحxية قxيادة وإدارة الxجامxعة الxبهائxية هxي
مؤسسة بيت العدل األعظم التي يجب أن تؤسس باالنتخاب).(1

٥٥

إنَّxه مxأزق واجxه الxجامxعة الxبهائxية فxي الxعالxم ،إالّ أ َّن هxناك حxقائxق ثxالث يxمكنها اإلجxابxة عxن الxتساؤالت الxتي
قد تثار:
xحا بxأ َّن الxظروف سxتكون مxهيأة النxتخاب
أوالً :مxن الxبيانxات الxتي صxرح بxها حxضرة شxوقxي أفxندي كxان واض ً
بيت العدل األعظم عندما تنتهي خطة العشر سنوات بنجاح.
ثxانxيًا :وحxتى ذلxك الxوقxت سxتتلقى الxجامxعة الxبهائxية الهxدايxة الxالزمxة واملxطلوب لxها مxن الخxطَّة املxفصلة الxتي
طرحها حضرة شوقي أفندي.
ثxxالxثًا :فxxي إحxxدى رسxxائxxله األخxxيرة لxxلعالxxم الxxبهائxxي وصxxف حxxضرات أيxxادي أمxxر اهلل بxxأنَّxxهم "الحxxراس الxxكبار"
لxديxن حxضرة بxهاء اهلل ودعxاهxم إلxى الxتعاون وأ ْن يxكونxوا قxريxبني مxن املxحافxل الxروحxانxية املxركxزيxة لxضمان تxنفيذ
أهداف مشروع السنوات العشر وحفظ وحدة الدين وأتباعه).(1
ق xxام ح xxضرات أي xxادي أم xxر اهلل م xxتأث xxري xxن به xxذه ال xxرس xxال xxة األخ xxيرة ل xxحضرة ول xxي أم xxر اهلل ب xxعقد س xxلسلة م xxن
اجxتماعxات سxنويxة خxاصxة نxتج عxنها مجxموعxة مxن اإلعxالنxات والxرسxائxل املxهمة بxما فxيه اإلعxالن الxرسxمي بxأنَّ
حxضرة شxوقxي أفxندي لxم يxترك أيxة وصxية أو ذريxة لتحxل محxله فxي واليxة األمxر )فxي اجxتماعxهم عxام ،(1957
وإ َّن بxxيت الxxعدل األعxxظم يxxجب أن يxxنتخب بxxواسxxطة املxxحافxxل الxxروحxxانxxية املxxركxxزيxxة فxxي الxxعالxxم فxxي عxxام 1963
)في اجتماعهم عام .(1959
وفxي نxيسان )إبxريxل( مxن عxام  1961تَّ xم تxأسxيس واحxد وعشxريxن مxحفالً روحxانً xيا مxركxز ًيxا جxديً xدا فxي أمxريxكا
الxالتxينية وفxي الxعام الxتالxي تxأسxس أحxد عشxر مxحفالً روحxانً xيا مxركxز ًيxا جxديً xدا فxي أوروبxا .أ ّxمxا بxاقxي أهxداف
خ xطَّة العش xxر س xxنوات ف xxقد ت xxحققت ب xxل وف xxاق xxت األه xxداف امل xxرج xxوة .وه xxكذا ب xxعد م xxضي م xxائ xxة ع xxام ع xxلى إع xxالن
حxضرة بxهاء اهلل دعxوتxه ملجxموعxة قxليلة مxن أتxباعxه فxي حxديxقة الxرضxوان بxبغداد ،وبxاألحxرى فxي ربxيع مxن عxام
 1963قxام أعxضاء سxتة وخxمسني مxحفالً روحxانxيًا مxركxزيًxا فxي الxعالxم بxانxتخاب بxيت الxعدل األعxظم ألول مxرة.
وفxي بxادرة جxليلة تxدل عxلى نxكران الxذات والxتواضxع ،طxلب حxضرات أيxادي أمxر اهلل عxدم انxتخابxهم لxعضويxة
بيت العدل األعظم وهي املؤسسة اإلدارية العليا للجامعة البهائية.
يxعتبر انxتخاب بxيت الxعدل األعxظم بxالنسxبة لxلبهائxيني حxدثًxا ذا أهxمية فxائxقة .فxبعد مxضي أكxثر مxن قxرن واحxد
عxxلى الxxكفاح واالضxxطهاد والxxنزاعxxات الxxداخxxلية والxxخارجxxية ،ومxxن خxxالل عxxملية االنxxتخابxxات الحxxرة اسxxتطاعxxت
الxجامxعة الxبهائxية أن تxوجxد مxؤسxسة دائxمة لxها تxعمل عxلى هxدايxة وتxوجxيه شxئونxها وشxئون ديxنها .عxالوة عxلى
ذلxك فxإ َّن حxضرة بxهاء اهلل بxنفسه أشxار إلxى تxأسxيس هxذه املxؤسxسة وجxاء فxي آثxاره وآثxار حxضرة عxبد الxبهاء
املبادئ واألسس العامة التي تحكم عمل بيت العدل.
ضxxمت
إ َّن ع xxامل xxية وت xxنوع ت xxكوي xxن ع xxضوي xxة أول ب xxيت ع xxدل ت xxتناس xxب م xxع ط xxبيعة ووظ xxيفة ه xxذه امل xxؤس xxسة ،ح xxيث ّx x x
الxxعضويxxة تxxسعة أفxxراد مxxن أربxxع قxxارات ،ومxxن خxxلفية لxxثالثxxة أديxxان كxxبرى وهxxي الxxيهوديxxة واملxxسيحية واإلسxxالم
باإلضافة إلى عدة أصول عرقية أخرى).(1
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وعxالوة عxلى أهxمية هxذه املxؤسxسة فxإ َّن تxأسxيس بxيت الxعدل األعxظم هxو داللxة عxلى بxروز وتxجسيد مxا يxسميه
ال xxبهائ xxيون أص xxل وج xxوه xxر ال xxدي xxن وه xxو ال xxوح xxدة واالت xxحاد .ك xxما أ َّن ظ xxهور ه xxذه امل xxؤس xxسة اإلﻟﻬﻴﺔ وال xxتي ل xxها
صxxالحxxيات وسxxلطات غxxير قxxابxxلة للتحxxدي فxxي جxxميع شxxئون الxxجامxxعة ،يxxعني بxxأ َّن الxxديxxن الxxبهائxxي ظxَّ xل متح ً xدا
xوحً xدا خxxالل أصxxعب وأدق مxxرحxxلة فxxي تxxاريxxخ أي ديxxن ،وهxxو الxxقرن األول مxxن بxxزوغxxه والxxذي عxxادة مxxا تنخxxر
ومx ّ x
فيه التفرقة والشقاق.
وكxما تxبّني لxنا مxن أفxعال املxيرزا يxحيى واملxيرزا محxمد عxلي وإبxراهxيم خxير اهلل هxناك جxهود ومxحاوالت أخxرى
بxذلxت مxن أجxل إيxجاد انxقسام وتxشعب فxي الxجامxعة الxبهائxية خxالل هxذه املxرحxلة الxحساسxة والحxرجxة .والxدلxيل
عxلى فشxل جxميع هxذه املxحاوالت هxو الxقيادة الxناجxحة والxفذة لxحضرة بxهاء اهلل وحxضرة عxبد الxبهاء وحxضرة
حxية وصxادقxة لxلتاريxخ .ومxع تxأسxيس هxيئة دائxمة لxها سxلطات وصxالحxيات يxتوجxه
ولxيّ أمxر اهلل وهxي شxهادة ّ x
إلxيها كxافxة املxؤمxنني واملxؤسxسات اإلداريxة عxلى املسxتويxني املحxلي واملxركxزي ،فxإ َّن وحxدة الxجامxعة تxبلورت فxي
شكل مؤسسات تضم كافة األحباء.
إ َّن انxتخاب بxيت الxعدل األعxظم مهxد الxطريxق إلنxجاز مxهمتني رئxيسيتني أخxذهxما حxضرة شxوقxي أفxندي عxلى
عاتقه وهما:
 – 1إيجاد مؤسسات جديدة وهيئات إدارية طب ًقا لحاجة الدين سريع التوسع.
 –2وض xxع خ xxطـط ت xxبليغيـة ع xxامل xxية ج xxدي xxدة ل xxلعمل املس xxتمر ل xxتحقيق رؤي xxة ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء به xxدف "ال xxفتح
الروحاني للكرة األرضية".
ف xxي ع xxام 1964م أي ب xxعد ع xxام ع xxلى أول ان xxتخاب ل xxه ،ط xxرح ب xxيت ال xxعدل األع xxظم خ xطّة م xxدت xxها ت xxسع س xxنوات
انتهxxت بxxنجاح فxxي عxxام  1973وصxxادفxxت الxxذكxxرى املxxئويxxة األولxxى لxxنزول الxxكتاب األقxxدس .وبxxعد ذلxxك طxxرحxxت
أربxعة مxشاريxع عxاملxية أنجxزت أهxدافxها بxكل نxجاح بxفضل تxوجxيهات بxيت الxعدل األعxظم .ومxا خxطّة الxسنوات
األربع التي ابتدأت عام  1996إالَّ مشرو ًعا سينتهي مع نهاية القرن الحالي.
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الفصل الخامس  -التعاليم الرئيسية
ثالثة مبادئ أساسية :
ف xxي ب xxحثنا وم xxناقش xxتنا ل xxتعال xxيم ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي س xxوف ن xxتناول أوالً ث xxالث xxة م xxبادئ أس xxاس xxية وه xxي ) (1وح xxدة
األلوهية ) (2وحدة الجنس البشري ) (3وحدة أصل األديان.
وحدة األلوهية :
الxبهائxية تxؤمxن بxإﻟﻪ واحxد ،وهxذا يxعني بxأ َّن الxكون وجxميع املخxلوقxات ومxا فxيه مxن قxوى قxد خxلقها خxالxق مxتعال
وهxو فxوق قxدرة اإلنxسان والxطبيعة .هxذا املxوجxود املxقدس املxنزه الxذي نxسميه اهلل سxبحانxه وتxعالxى لxه السxلطة
املxطلقة عxلى مخxلوقxاتxه وهxو )الxقديxر( بxاإلضxافxة إلxى الxعلم واملxعرفxة الxكامxلة والxشامxلة وهxو )الxعليم( .وقxد يxكون
لxديxنا مxفاهxيم مxختلفة عxن اهلل وطxبيعته وقxد نxص ّلي لxه بxلغات مxختلفة ونxدعxوه بxأسxماء مxتنوعxة مxثل اهلل ،يxهوه،
الرب أو براهما ولكننا في جميع األحوال نتحدث عن نفس الوجود املقدس املنيع.
تعظيما وتجليالً هلل سبحانه وتعالى يقول حضرة بهاء اهلل:
ً
"سOOبحانOOك الOOلهم يOOا إلOOهي أنOOت الOOذي لOOم تOOزل كOOنت فOOي عOOلو الOOقدرة والOOقوة والOOجالل وال تOOزال
تOكون فOي سOمو الOرفOعة والOعظمة واإلجOالل كOل الOعرفOاء مOتحير فOي آثOار صOنعك وكOل الOبلغاء
عOاجOز مOن إدراك مOظاهOر قOدرتOك واقOتدارك كOل ذي عOرفOان اعOترف بOالعجOز عOن الOبلوغ إلOى ذروة
عرفانك وكل ذي علم أقر بالتقصير عن عرفان كنه ذاتك)."(1
أشxار حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن اهلل عxزَّ وجxل أعxظم وأجxل مxن أ ْن يxدركxه أحxد أو يxتصوره الxعقل البشxري املحxدود
أو يحدد بأي شكل من األشكال:
"شهOد اهلل لOنفسه بOوحOدانOية نOفسه ولOذاتOه بOفردانOية ذاتOه ونطق بOلسانOه فOي عOرش بOقائOه وعOلو
كOOبريOOائOOه بOOأنَّOOه ال إلOOه إال هOOو لOOم يOOزل كOOان مOOوحOOد ذاتOOه بOOذاتOOه وواصOOف نOOفسه بOOنفسه ومOOنعت
كOOينونOOته بOOكينونOOته وأنَّOه هOOو املOOقتدر الOOعزيOOز الجOOميل وهOOو الOOقاهOOر فOOوق عOOباده والOOقائOOم عOOلى
خOلقه وبOيده األمOر والخOلق يOحيي بOآيOاتOه ويOميت بقهOره ال يOسئل عOما يOفعل وإنَّه كOان عOلى كOل
شOيء قOديOر وإنَّOه لOهو الOقاهOر الOغالOب الOذي فOي قOبضته مOلكوت كOل شOيء وفOي يOمينه جOبروت
األمOOر وإنَّOOه كOOان عOOلى كOOل شOOيء مOOحيط لOOه الOOنصر واالنOOتصار ولOOه الOOقوة واالقOOتدار ولOOه الOOعزة
واالجتبار وإنَّه هو العزيز املقتدر املختار)."(2
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وحدة الجنس البشري:
ي xxعتبر وح xxدة ال xxجنس البش xxري امل xxبدأ ال xxبهائ xxي ال xxرئ xxيسي ال xxثان xxي ،وه xxذا ي xxعني ب xxأ َّن ك xxاف xxة ال xxجنس البش xxري
ي xxعتبرون م xxن أص xxل م xxميز واح xxد وم xxن وح xxدة ع xxضوي xxة م xxتكام xxلة .ه xxذا ال xxجنس البش xxري ال xxواح xxد ه xxو "أش xxرف
املخxxلوقxxات" وأرقxxى شxxكل مxxن أشxxكال الxxحياة وأسxxمى شxxعور خxxلقه اهلل سxxبحانxxه وتxxعالxxى أل َّن بxxني اإلنxxسان
هxxذا هxxو الxxوحxxيد مxxن بxxني املخxxلوقxxات الxxذي يسxxتطيع أن يxxدرك وجxxود الxxخالxxق تxxبارك وتxxعالxxى ويxxتصل بxxه روحxيًا
وحول هذا املوضوع يقول حضرة بهاء اهلل :
"يOا أبOناء اإلنOسان هOل عOرفOتم لOم خOلقناكOم مOن تOراب واحOد لOئال يفتخOر أحOد عOلى أحOد وتOفكروا
فOOي كOOل حOOني فOOي خOOلق أنOOفسكم إذا يOOنبغي كOOما خOOلقناكOOم مOOن شOOيء واحOOد أن تOOكونOOوا كOOنفس
واحOOدة بOOحيث تOOمشون عOOلى رجOOل واحOOدة وتOOأكOOلون مOOن فOOم واحOOد وتOOسكنون فOOي أرض واحOOدة
حOتى تظهOر مOن كOينونOاتOكم وأعOمالOكم وأفOعالOكم آيOات الOتوحOيد وجOواهOر التجOريOد هOذا نOصحي
عليكم يا مأل األنوار فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر عز منيع".
إ َّن وحxxدة الxxجنس البشxxري تxxعني أيً x
xضا بxxأ َّن لجxxميع البشxxر مxxواهxxب وقxxدرات إﻟﻬﻴﺔ مxxعطاة .إ َّن االخxxتالفxxات
الxجسمانxية مxثل لxون اإلنxسان أو تxركxيبة شxعره هxي أمxور ثxانxويxة ولxيس لxها أيxة عxالقxة بxامxتياز أو أفxضلية أيxة
مجxxموعxxة عxxرقxxية عxxلى األخxxرى .الxxتعالxxيم الxxبهائxxية تxxرفxxض جxxميع الxxنظريxxات الxxتي تxxقول بxxوجxxود أفxxضلية عxxرقxxية
ألنَّه ثبت أنَّها نتيجة تصور خاط• وجاهل).(2
xاسxا مxن أصxل واحxد ولxكن الxتعصب والجهxل وحxب السxلطة
يxؤمxن الxبهائxيون بxأ َّن الxجنس البشxري مxك ّون أس ً x x
والxغرور كxان السxبب فxي مxنع الxكثير مxن الxناس مxن مxعرفxة وقxبول وحxدانxية هxذا األصxل .إ َّن املxهمة الxرئxيسية
الxتي أتxى بxها حxضرة بxهاء اهلل هxي تxغيير هxذا الxوضxع وإيxجاد وعxي وإحxساس عxاملxي بxمبدأ وحxدة الxجنس
البشxxري .وكxxما يxxعتقد الxxبهائxxيون بxxأ َّن الxxوحxxدة الxxعضويxxة الxxتي هxxي اإلنxxسان قxxد مxّ xرت مxxن خxxالل عxxمليات نxxمو
وت xxكام xxل مش xxترك xxة ت xxحت ال xxعناي xxة اإلﻟﻬﻴﺔ .وك xxما أ َّن ع xxض ًوا م xxا ي xxتدرج ف xxي م xxراح xxل م xxختلفة وي xxتطور ت xxدري xxجيًا
للوصول إلى البلوغ ،وكذلك الجنس البشري فإنَّه يتدرج في الوصول إلى مرحلة بلوغه.
إ َّن املظه xxر ال xxرئ xxيسي ل xxلتعبير ع xxن ال xxتطور االج xxتماع xxي ل xxإلن xxسان ه xxو ق xxدرت xxه ع xxلى ت xxنظيم م xxجتمعه واالرت xxقاء
بxxعناصxxره مxxن األفxxراد إلxxى مسxxتويxxات عxxليا مxxن االتxxحاد مxxع مxxزيxxد مxxن االخxxتصاص ألفxxراده وبxxالxxتالxxي زيxxادة
االع xxتماد امل xxتبادل ف xxيما ب xxينها وال xxحاج xxة إل xxى ال xxتعاون ب xxني ت xxلك ال xxعناص xxر امل xxتخصصة .إ َّن ت xxشكيل ال xxعائ xxلة
والxقبيلة واملxديxنة والxشعب يxمثل مxراحxل مxؤشxرة عxلى الxتطور االجxتماعxي .أ َّxمxا املxرحxلة الxتالxية مxن عxملية الxنمو
الجxxماعxxي وهxxو وحxxدة الxxعالxxم ،أي تxxنظيم املxxجتمع فxxي حxxضارة عxxاملxxية فxxإنَّxxه يxxمثل الxxوصxxول إلxxى قxxمة الxxتطور
اإلنساني.
تحدث حضرة شوقي أفندي عن هذا املبدأ البهائي فتفضل قائالً:
"إ َّن مxxبدأ وحxxدة الxxجنس البشxxري وهxxو املxxحور الxxذي تxxدور حxxولxxه جxxميع تxxعالxxيم حxxضرة بxxهاء اهلل لxxيس مجxxرد
xاسxxا
إحxساس مxتدفxق أو تxعبير مxبهم أو أمxل زائxف… إنَّxه مxبدأ ال يxطبق عxلى األفxراد فحسxب بxل يxتعلق أس ً x
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بxxطبيعة الxxعالقxxات الxxرئxxيسية الxxتي يxxجب أن تxxربxxط بxxني الxxدول واألمxxم بxxاعxxتبارهxxم أعxxضاء فxxي عxxائxxلة إنxxسانxxية
xغييرا ع xxضو ًي xxا ف xxي ه xxيكل امل xxجتمع ال xxحاض xxر ع xxلى ن xxحو ل xxم يشه xxد ال xxعال xxم م xxثله م xxن
واح xxدة… وإنَّ xxه ي xxتطلب ت ً x
قxxبل… إنَّxxه يxxدعxxو إلxxى إعxxادة بxxناء الxxعالxxم املxxتحضر بxxرمxxته ونxxزع سxxالحxxه… إنَّxxه يxxمثل قxxمة الxxتطور اإلنxxسانxxي
الxذي بxدأ بxدايxاتxه األولxى بxحياة الxعائxلة ثَّ xم تxطورحxينما حxقق اتxحاد الxقبيلة الxذي أدى إلxى تxأسxيس الxحكومxة
املxxدنxxية ثxxم تxxوسxxع لxxيؤسxxس حxxكومxxات وطxxنية مسxxتقلة ذات سxxيادة .إ َّن مxxبدأ وحxxدة الxxجنس البشxxري كxxما أعxxلنه
حxxضرة بxxهاء اهلل يxxقوم عxxلى تxxأكxxيد شxxديxxد بxxأ َّن الxxوصxxول لهxxذه املxxرحxxلة الxxنهائxxية مxxن هxxذا الxxتطور الxxعظيم لxxيس
ضxروريًxا فحسxب بxل حxتمي الxوقxوع وأ َّن مxيقات تxحقيقه أخxذ يxقتـرب بسـxرعxة وال يxمكن تxحققه بxغير قxوة إﻟﻬﻴﺔ
املصدر).(1
وعxxلى ذلxxك فxxإ َّن مxxبدأ وحxxدة الxxجنس البشxxري يxxقتضي لxxيس فxxقط وع xيًا لxxدى األفxxراد بهxxذا األمxxر بxxل تxxأسxxيس
xيرا الxxحضارة الxxعاملxxية .ونxxتيجة لxxذلxxك لxxيس كxxافxيًا بxxأ ْن يxxعترف الxxعالxxم
وحxxدة الxxشعوب ثَّ xم الxxحكومxxة الxxعاملxxية وأخً x
اإلنxxسانxxي بxxوحxxدتxxه ث َّ xم يسxxتمر فxxي حxxياتxxه فxxي عxxالxxم مxxفكك غxxاص بxxالxxخالف واالنxxحياز والxxتعصب والxxكراهxxية.
متحxxد مxxبني عxxلى املxxبادئ الxxروحxxانxxية .إنَّ
عxxلينا أ ْن نxxعرب عxxن االتxxحاد بxxواسxxطة بxxناء نxxظام اجxxتماعxxي عxxاملxxي ّx
تحقيق مثل هذا النظام يمثل الهدف اإلﻟﻬﻲ املقدر لرقي الحياة االجتماعية البشرية وتطورها:
"… إ َّن ه xxدف ال xxحياة ل xxلفرد ال xxبهائ xxي ه xxو ت xxروي xxج م xxبدأ وح xxدة ال xxجنس البش xxري .وإ َّن ج xxميع ب xxواع xxث ح xxيات xxنا
xالصxا فxرديًxا بxل خxالص الxعالxم بxأكxمله… ومxا
مxرتxبطة بxحياة جxميع الxكائxنات البشxريxة .فxما نxدعxو إلxيه لxيس خ ً x x x
نxxصبو إلxxيه إنxxما هxxو حxxضارة عxxاملxxية تxxعتمد عxxلى سxxلوكxxيات ورد فxxعل األفxxراد .مxxن جxxهـة هxxو عxxكس املxxسيحيـة
الذي بدأ باألفراد ومن خالله وصل إلى حياة املجتمع اإلنساني)."(2
وع xxلى ذل xxك ف xxمن وج xxهة ال xxنظر ال xxبهائ xxية ف xxإ َّن اله xxدف ال xxروح xxان xxي ال xxرئ xxيسي ل xxلمجتمع ه xxو خ xxلق ب xxيئة م xxساع xxدة
وصxحية ومxتطورة لجxميع أعxضائxه .لxقد وضxع حxضرة بxهاء اهلل نxظا ًxمxا مسهxبًا ومxفصالً لxتأسxيس وحxدة عxاملxية
س xxنأت xxي ع xxلى ش xxرح xxه ف xxي ال xxفصول ال xxقادم xxة .ب xxصورة ع xxام xxة م xxا اق xxترح xxه ح xxضرت xxه ه xxو إع xxادة ت xxشكيل ال xxبنية
االجxxتماعxxية عxxلى أسxxاس مxxن املxxشاركxxة واملxxشورة .هxxذه الxxبنية الجxxديxxدة سxxتخدم الهxxدف الxxرئxxيسي وهxxو وضxxع
ح xxد ل xxلصراع وال xxنزاع ،م xxما ي xxؤدي إل xxى ت xxخفيف ال xxفرق xxة واالن xxقسام ف xxي امل xxجتمع ب xxني ج xxميع ف xxئات xxه .إنَّ xxه ه xxيكل
تxنظيمي جxديxد يxحتضن عxد ًدا مxن مxنظمات دولxية فxعالxة فxي الxحكومxة الxعاملxية مxثل :مجxلس تشxريxعي عxاملxي
يxxضم مxxمثلني مخxxلصني ذوي صxxالحxxيات واسxxعة وأيً x
xضا مxxحكمة دولxxية لxxها سxxلطات نxxهائxxية فxxي حxxل قxxضايxxا
الخالف والنزاع بني الشعوب وكذلك إيجاد قوة شرطة دولية.
أشxار حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن إيxجاد هxذه الxبنية االجxتماعxية الجxديxدة يxجب أن يxصاحxبها وعxي فxردي وجxماعxي
بأهمية مبدأ وحدة الجنس البشري:
"يOا أهOل الOعالOم إنOكم أثOمار شجOرة واحOدة وأوراق غOصن واحOد اسOلكوا مOع بOعضكم بOكل مOحبة
واتحاد ومودة واتفاق .قسمً ا بشمس الحقيقة إ َّ
ن نور االتفاق يضيء وينور اآلفاق".
وفي فقرة أخرى قال حضرته ً
أيضا:
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"لOيس الفخOر ملOن يOحب الOوطOن بOل ملOن يOحب الOعالOم… فxي الxحقيقة إ َّن الxعالxم يxعتبر وطxنًا واحً xدا ومxن
على األرض أهله)."(3
الxوحxدة واالتxحاد فxي املxفهوم الxبهائxي يxعني "الxوحxدة واالتxحاد فxي الxتنوع والxتعدد" وهxو مxفهوم يxختلف عxن
الxxتطابxxق والxxتماثxxل .إ َّن الxxوصxxول إلxxى الxxوحxxدة ال يxxأتxxي عxxن طxxريxxق إزالxxة الxxفروقxxات وإنxَّ xما عxxن طxxريxxق اإلدراك
املxتزايxد واالحxترام لxلقيمة الxجوهxريxة لxلحضارات ولxثقافxة كxل فxرد .إ َّن الxتنوع واالخxتالف نxفسه لxيس سxببًا فxي
ال xxنزاع وال xxصراع وإن xxما ن xxظرت xxنا غ xxير ال xxناض xxجة ن xxحوه وع xxدم ت xxسام xxحنا وح xxميتنا ه xxي ال xxتي تس xxبب ال xxصراع
دائما .شرح لنا حضرة عبد البهاء هذه النظرة في الفقرة التالية:
ً
"الحxظوا أزهxار الحxدائxق عxلى الxرغxم مxن اخxتالف أنxواعxها وتxفاوت ألxوانxها واخxتالف صxورهxا وأشxكالxها ولxكن
ألنَّxxها تxxسقى مxxن مxxنبع واحxxد وتxxنتعش مxxن هxxبوب ريxxح واحxxد وتxxترعxxرع مxxن حxxرارة وضxxياء شxxمس واحxxدة فxxإنَّ
ه xxذا ال xxتنوع واالخ xxتالف س xxبب الزدي xxاد ج xxالل وج xxمال أزه xxار الح xxدائ xxق… أ ّمxx xا إذا ك xxان xxت أزه xxار وري xxاح xxني
الحxديxقة وأثxمارهxا وأوراقxها وأغxصانxها مxن نxوع ولxون واحxد ومxن تxركxيب وتxرتxيب واحxد فxال مxعنى وال حxالوة لxه،
xمرا ،فxإ َّن فxي ذلxك زيxنة وروعxة للحxديxقة وتxكون فxي غxايxة الxلطافxة والجxمال
أ ّمxا إذا اخxتلفت لxونًxا وور ًقxا وزه ًxرا وث ً
واألنxxاقxxة .وكxxذلxxك األمxxر بxxالنسxxبة لxxتفاوت وتxxنوع أفxxكار وأشxxكال وآراء وطxxبائxxع وأخxxالق الxxعالxxم اإلنxxسانxxي فxxإنْ
جxxاءت فxxي ظxxل قxxوة واحxxدة ونxxفوذ واحxxد فxxإنَّxxها سxxتبدو فxxي غxxايxxة الxxعظمة والجxxمال والxxسمو والxxكمال .والxxيوم ال
يس xxتطيع أي ش xxيء ف xxي ال xxوج xxود أن يج xxمع ع xxقول وأف xxكار وق xxلوب وأرواح ال xxعال xxم اإلن xxسان xxي ت xxحت ظ xxل شج xxرة
واحـدة سوى القوة الكلية لكلمة اهلل املحيطة بحقائق األشياء)."(1
إ َّن تxأسxيس الxوحxدة الxعاملxية والxحضارة اإلنxسانxية يxمثالن ذروة وقxمة الxتطور اإلنxسانxي عxلى هxذا الxكوكxب.
ول xxذا ف xxإ َّن ذل xxك ال xxعصر ي xxعتبر "ال xxعصر امل xxوع xxود" للبش xxري xxة وه xxو ع xxصر ب xxلوغ ال xxجنس البش xxري .وق xxد ش xxرح ل xxنا
حضرة شوقي أفندي هذه الفكرة بالبيانات التالية:
"إ َّن ال xxغاي xxة ال xxقصوى م xxن ظ xxهور ب xxهاء اهلل ورس xxال xxته ال xxسام xxية ه xxي ال xxوص xxول إل xxى ه xxذا االت xxحاد ال xxروح xxان xxي
والxxعضوي لجxxميع الxxشعوب .فxxإذا كxxنا مخxxلصني فxxي تxxطبيق مxxضامxxينه ،فxxال بxxد لهxxذا االتxxحاد أن يxxؤدي إلxxى
بxروز ذلxك الxعصر املxوعxود لxكافxة أركxان الxجنس البشxري .يxجب أ ْن نxنظر إلxى ذلxك الxعصر… عxلى أنَّxه داللxة
عxxلى آخxxر وأعxxلى مxxرحxxلة مxxن مxxراحxxل تxxكامxxل حxxياة اإلنxxسان املشxxتركxxة عxxلى وجxxه الxxغبراء .إ َّن ظxxهور املxxجتمع
الxxعاملxxي وبxxروز اإلحxxساس بxxاملxxواطxxنة الxxعاملxxية وتxxأسxxيس الxxحضارة والxxثقافxxة الxxعاملxxية… يxxجب أن تxxعتبر طxxب ًقا
ل xxطبيعة ال xxحياة األرض xxية ،ب xxأنَّ xxها أق xxصى م xxا ي xxمكن أن ي xxصل إل xxيه ت xxنظيم امل xxجتمع البش xxري .وم xxع ذل xxك ،ف xxإنَّ
اإلنxxسان كxxفرد سيسxxتمر ،ال بxxل يxxجب عxxليه أن يسxxتمر فxxي الxxنمو والxxتطور نxxتيجة لهxxذه املxxنزلxxة الxxكمالxxية الxxتي
وصل إليها البشر)."(1
إ َّن املxراحxل املxختلفة مxن تxطور الxجنس البشxري شxبيهه تxما ًمxxا بxمراحxل حxياة الxفرد .فxاملxرحxلة الxحالxية يxمكن
وصفها بمرحلة املراهقة وهي التي تسبق مرحلة البلوغ فيقول حضرة شوقي أفندي:
"إ َّن فxترة الxطفولxة والxصبا الxطويxلة الxتي مxر بxها الxجنس البشxري قxد قxاربxت عxلى الxنهايxة ،تxمر البشxريxة اآلن
بفترة مليئة بالهرج واملرج دون استثناء وهي مرتبطة بأكثر املراحل انفعالية من مراحل تكامله وهي
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مxxرحxxلة املxxراهxxقة عxxندمxxا تxxندفxxع قxxوى الشxxباب بxxكل حxxماس وتxxصل إلxxى الxxذروة .ومxxن ث َّ xم يxxجب أ ْن يxxتحول هxxذا
االن xxدف xxاع والح xxماس إل xxى ه xxدوء وط xxمأن xxينة وح xxكمة وب xxلوغ وه xxي ص xxفات ت xxم َّيز م xxرح xxلة ال xxرج xxول xxة ،ع xxندئ xxذ ت xxصل
البش xxري xxة إل xxى ذل xxك املس xxتوى م xxن ال xxنضوج ال xxذي ت xxسمح ف xxيه ل xxنفسها ب xxام xxتالك ك xxل ال xxقوى وال xxقدرات ال xxتي
ستعتمد عليها في تطورها النهائي".
أ ّما بالنسبة لوصول البشرية إلى مرحلة البلوغ الكامل فقد قال حضرة شوقي أفندي:
"هxxناك تxxغييرات عxxظيمة وسxxريxxعة وال يxxمكن وصxxفها سxxتصاحxxب مxxرحxxلة الxxبلوغ الxxذاتxxي وال مxxناص عxxنها فxxي
حxياة كxل فxرد… يxجب… أن يظهxر مxا يxشابxهها فxي عxملية تxكامxل مxنظومxة املxجتمع اإلنxسانxي .هxناك مxرحxلة
مxشابxهة سxتصل إلxيها حxياة البشxريxة جxمعاء عxاجxالً أم آجxالً وسxيكون مxن مxالمxحها ظxهور نxظريxات مxدهxشة
فxي الxعالقxات الxدولxية وسxتمنح البشxريxة قxوى الxعافxية والxرفxاهxية وهxي املxقومxات الxرئxيسية الxتي سxتوفxر خxالل
عصور متتالية الدافع املطلوب لتحقيق ذلك املصير السامي".
الشxك أ َّن كxل مxا نسxتطيع مxالحxظته مxن تxاريxخ البشxريxة هxو تxاريxخ طxفولxة اإلنxسانxية ثَّ xم مxرحxلة الxصبا ومxن ثxمَّ
املxراهxقة .ولهxذا أ َّxكxد حxضرة بxهاء اهلل بxأنَّxنا أحxيانًxا قxد نسxتهني بxالxقدرات الxحقيقية الxكامxنة بxالxجنس البشxري.
ولxxكن هxxذه الxxقدرات الxxدفxxينة بxxاإلنxxسان سxxتبرز وتتجxxلى عxxندمxxا تxxصل البشxxريxxة إلxxى مxxرحxxلة الxxنضج والxxبلوغ.
يقول حضرة بهاء اهلل:
"قOد انتهOت الOظهورات إلOى هOذا الOظهور األعOظم كOذلOك يOنصحكم ربOكم الOعليم الOحكيم والحOمد
هلل رب العاملني .إ َّ
ن مقام ورتبة وشأن كل إنسان يجب أن يظهر في هذا اليوم املوعود)."(1
وبxاخxتصار فxإ َّن املxبدأ الxبهائxي حxول وحxدة الxجنس البشxري يxعني أ َّن اإلنxسان يxمثل وحxدة عxضويxة أسxاسxية
وقxد طxورت حxياتxه االجxتماعxية بxالxتدريxج إلxى مسxتويxات أعxلى مxن الxوحxدة مxثل الxعائxلة ثxم الxقبيلة ثxم املxديxنة ثxمَّ
األم xxة .إ َّن امل xxهمة ال xxخاص xxة ل xxحضرة ب xxهاء اهلل ه xxي إي xxجاد زخ xxم ودف xxع ل xxلمرح xxلة ال xxتال xxية م xxن ه xxذا ال xxتكام xxل
االجxxتماعxxي ،وبxxاألحxxرى تxxنظيم املxxجتمع اإلنxxسانxxي بxxاعxxتباره حxxضارة تxxخص كxxوكxxب األرض .يxxمكن الxxوصxxول
لهxذا األمxر مxن خxالل تxطويxر بxنية اجxتماعxية جxديxدة تxعمل عxلى الxتخفيض والحxد مxن صxراع املxصالxح وخxلق
مسxتوى جxديxد مxن الxضمير اإلنxسانxي يxؤمxن إيxمانًxا قxويًxا بxوحxدة الxجنس البشxري .وفxوق ذلxك كxله فxإ َّن وحxدة
البشرية تعني وصول اإلنسانية إلى مرحلة البلوغ أو النضوج خالل مراحل حياتها املشتركة.
يxمكن الxنظر إلxى الxجامxعة الxبهائxية بxمثابxة الxجنني والxنموذج املسxتقبلي لxلحضارة الxعاملxية .إنَّxها تxمنـح الxفرد
ال xxفرص xxة ال xxسان xxحة ل xxتطبيق م xxبدأ ال xxوح xxدة واالت xxحاد ث xxم ت xxطوي xxر ه xxذا ال xxشعور الج xxدي xxد .س xxنتعرض إل xxى ه xxذا
املوضوع بشكل مسهب في الفصل القادم.
وحدة األديان :
املxبدأ الxبهائxي الxرئxيسي الxثالxث هxو وحxدة الxديxن .إ َّن هxذا املxبدأ لxه عxالقxة وثxيقة بxمبدأ وحxدة الxجنس البشxري.
جxxاء فxxي بxxحثنا حxxول مxxفهوم الxxوحxxدة الxxعضويxxة لxxلجنس البشxxري بxxأ َّن البشxxريxxة تxxدور فxxي عxxملية نxxمو جxxماعxxية
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شxxبيهة بxxعملية الxxنمو لxxدى األفxxراد .ومxxثلما يxxبدأ الxxفرد حxxياتxxه مxxن املهxxد ويxxصل إلxxى سxxن الxxبلوغ خxxالل مxxراحxxل
مxxتعاقxxبة يxxكون الxxشيء نxxفسه بxxالنسxxبة لxxلجنس البشxxري حxxيث يxxبدأ حxxياتxxه االجxxتماعxxية الجxxماعxxية فxxي مxxرحxxلة
xحا ب xxأ َّن ال xxتطور ي xxكون ن xxتيجة
اب xxتدائ xxية وم xxن ث َّ xم وب xxال xxتدري xxج ي xxصل إل xxى ال xxبلوغ .ف xxفي ح xxال xxة ال xxفرد ي xxبدو واض ً x
الxتعليم املسxتمد مxن الxوالxديxن ومxن املxعلمني ومxن املxجتمع بxصورة عxامxة .ولxكن مxا هxي الxقوة الxدافxعة ملxسيرة
الجنس البشري في تطوره وتقدمه؟
الxxجواب الxxذي يxxمكن أ ْن يxxقدمxxه الxxديxxن الxxبهائxxي هxxو "الxxديxxن الxxسماوي" .فxxي أحxxد الxxكتب الxxرئxxيسية الxxتي جxxاء
بxها حxضرة بxهاء اهلل واملxسمى بxكتاب اإليxقان ش َّxرع حxضرتxه بxأ َّن اهلل الxخالxق سxبحانxه وتxعالxى تxدخxل ويسxتمر
فxي الxتدخxل فxي تxاريxخ البشxريxة وذلxك عxن طxريxق إرسxال الxرسxل أو املتحxدثxني بxاسxمه .هxؤالء املxرسxلون الxذيxن
س xxماه xxم ح xxضرة ب xxهاء هلل "م xxظاه xxر أم xxر اهلل" ه xxم امل xxؤس xxسون ال xxرئ xxيسيون ل xxألدي xxان ال xxكبرى ف xxي ال xxعال xxم م xxثل
س xxيدن xxا إب xxراه xxيم وم xxوس xxى وب xxوذا وامل xxسيح وال xxرس xxول مح xxمد وغ xxيره xxم .إ َّن ال xxروح ال xxتي أط xxلقها ه xxؤالء األن xxبياء
واملxرسxلون وأي ً
xضا ونxفوذ كxلمتهم وتxعالxيمهم والxنظام االجxتماعxي الxذي تxأسxس بxواسxطة أحxكامxهم وقxوانxينهم
ون xxصائ xxحهم ه xxي ال xxتي أدت ب xxال xxجنس البش xxري إل xxى ال xxرق xxي وال xxتقدم ف xxي م xxسيرة ت xxطوره الج xxماع xxي .وب xxكل
بساطة فإ َّن مظاهر أمر اهلل هم املع ّلمون الكبار للبشرية.
وبالنسبة لألنظمة الدينية املختلفة التي ظهرت في تاريخ اإلنسانية يقول حضرة بهاء اهلل:
"ه xxذه األص xxول وال xxقوان xxني وت xxلك األن xxظمة امل xxحكمة امل xxتينة ق xxد ظه xxرت م xxن م xxطلع واح xxد وأش xxرق xxت ع xxن مش xxرق
واحد ،أ ّما اختالفها فراجع إلى اقتضاء الوقت والزمان والقرون واألعصار)."(1
وعxxلى ذلxxك ،فxxإ َّن مxxبدأ وحxxدة الxxديxxن يxxعني بxxأ َّن مxxؤسxxسي األديxxان وهxxم األنxxبياء واملxxرسxxلون الxxعظام جxxاءوا مxxن
جانب إﻟﻪ واحد وأ َّن األنظمة الدينية التي أقاموها ما هي إال جزء من خطّة سماوية تديرها القوة اإلﻟﻬﻴﺔ.
وفxي الxواقxع هxناك ديxن واحxد ،وهxو ديxن اهلل ،وهxو يxنمو ويxتطور بxاسxتمرار وكxل نxظام ديxني يxعتبر مxرحxلة مxن
مراحل ذلك التطور الكامل .والدين البهائي يمثل املرحلة املعاصرة من مراحل تطور دين اهلل.
ولxلداللxة عxلى أ َّن تxعالxيم الxرسxل وأفxعالxهم مxوجxهة مxن قxبل اهلل الxعلي الxقديxر وال تxنبع مxن قxدرات بشxريxة عxاديxة،
ف xxقد اس xxتعمل ح xxضرة ب xxهاء اهلل ك xxلمة "وح xxي" ل xxوص xxف ال xxظواه xxر وال xxحوادث ال xxتي تح xxدث ع xxند م xxجيء رس xxول
سxxماوي جxxديxxد فxxي كxxل مxxرة ،خxxاصxxة وأ َّن كxxتابxxات الxxرسxxول اإلﻟﻬﻲ تxxمثل كxxلمات الxxحق املxxعصومxxة ،وبxxما أنَّxxها
تxxبقى مxxدة طxxويxxلة بxxعد وفxxاة الxxرسxxول فxxإنَّxxها تxxعتبر جxxز ًءا هxxا ًمxxا مxxن مxxظاهxxر "الxxوحxxي" .وقxxد لxxوحxxظ بxxأ َّن كxxلمة
"وحي" تستخدم في بعض األحيان لإلشارة فقط إلى كتابات مظهر أمر اهلل وكلماته.
ويxنظر إلxى الxتاريxخ الxديxني عxلى أنَّxه عxملية مxن تxتابxع الxديxانxات الxسماويxة مxن عxند اهلل وأ َّن اصxطالح "تxعاقxب
الxظهورات" يسxتخدم لxلتعبير عxن هxذه الxعملية .وعxلى ذلxك يxعتقد الxبهائxيون بxأ َّن تxتابxع األديxان وتxعاقxبها هxو
الxxق ّوة الxxدافxxعة واملحxxركxxة لxxتقدم البشxxريxxة وأ َّن حxxضرة بxxهاء اهلل هxxو املظهxxر اإلﻟﻬﻲ األحxxدث فxxي سxxلسلة تxxعاقxxب
ظهور األنبياء واملرسلني).(1
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ولxلتركxيز عxلى املxفهوم الxبهائxي عxن الxديxن بxشكل أوضxح ،دعxونxا نxقارنxه بxاملxفاهxيم األخxرى املxطروحxة ملxضمون
الxxديxxن .فxxمن جxxانxxب ،هxxناك مxxن يxxرى بxxأ َّن األنxxظمة الxxديxxنية املxxختلفة مxxا هxxي إالّ نxxتاج كxxفاح البشxxريxxة بxxحثًا عxxن
ال xxحقيقة .وف xxي ظ xxل ه xxذا امل xxفهوم ،ال ي xxعتبر م xxؤس xxسو األدي xxان ح xxام xxلني ل xxرس xxال xxة س xxماوي xxة للبش xxري xxة وإنَّ xxما ه xxم
أشxخاص مxن كxبار الxفالسxفة واملxفكريxن الxذيxن تxوسxعوا وتxطوروا فxي بxحثهم عxن الxحقيقة وتxوصxلوا إلxى هxذه
املxرتxبة .هxذه الxنزعxة تسxتبعد فxكرة وحxدة أسxاس الxديxن ،أل َّن األنxظمة الxديxنية املxختلفة تّ xعبر عxن وجxهات نxظر
مxتفاوتxة واعxتقادات مxختلفة جxاءت أصxالً مxن اإلنxسان وهxو املxعرض للخxطأ ،وهxي تxختلف عxن الxوحxي اإلﻟﻬﻲ
الذي يمثّل الحقيقة والعصمة وهو نابع من مصدر واحد فقط.
وم xxن ج xxان xxب آخ xxر ،ه xxناك ال xxكثير م xxن املتش xxددي xxن م xxن أت xxباع أدي xxان م xxختلفة ي xxقول xxون ب xxأ َّن رس xxول xxهم أو م xxؤس xxس
ديxxنهم يxّ xمثل ديxxن الxxحق فxxقط وأ َّن األنxxبياء واملxxؤسسxxني اآلخxxريxxن لxxيسوا سxxوى أنxxبياء كxxذبxxة وعxxلى غxxير حxxق أو
عxلى األقxل هxم دون نxبيهم أو رسxولxهم مxرتxبة .مxثال عxلى ذلxك ،هxناك الxكثير مxن الxيهود يxعتقدون بxأ َّن سxيدنxا
مxxوسxxى عxxليه السxxالم كxxان حً xقا رسxxول اهلل ولxxكن سxxيدنxxا املxxسيح لxxم يxxكن كxxذلxxك .ونxxفس الxxشيء يxxعتقده الxxكثير
م xxن امل xxسيحيني ب xxسيدن xxا امل xxسيح ع xxليه الس xxالم ول xxكن ال ي xxؤم xxنون ب xxال xxرس xxول مح xxمد ص xxلى اهلل ع xxليه وس xxلم وأنَّ
املسيح يحتل مقا ًما أعلى من مقام موسى عليه السالم.
إ َّن مxxبدأ وحxxدة األديxxان مxxن مxxنظور الxxديxxن الxxبهائxxي يxxختلف بxxشكل أسxxاسxxي عxxن املxxفاهxxيم الxxتقليديxxة املxxذكxxورة
سxابً xقا .فxقد ذكxر حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن االخxتالفxات املxوجxودة فxي بxعض تxعالxيم األديxان الxعظيمة يxرجxع سxببها
إلxxى اخxxتالف حxxاجxxات ومxxتطلبات الxxزمxxن الxxذي ظهxxر فxxيه الxxديxxن الجxxديxxد ولxxيس إلxxى وجxxود نxxقص فxxي مxxؤسxxس
xثيرا مxxن الxxبدع
xثيرا مxxن الxxناس يxxدخxxلون لxxلديxxن كً x
ذلxxك الxxديxxن .بxxاإلضxxافxxة إلxxى ذلxxك أشxxار حxxضرتxxه إلxxى أ َّن كً x
xثيرا مxxن األفxxكار الxxدخxxيلة ،وفxxوق ذلxxك كxxله يxxؤمxxن الxxبهائxxيون بxxأ َّن جxxميع
ويxxتالعxxبون بxxاأللxxفاظ وينسxxبون إلxxيه كً x
األنxxبياء واملxxرسxxلني هxxم فxxي مxxصاف واحxxد وفxxي مxxرتxxبة واحxxدة .وقxxد لxxخص حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي هxxذه الxxنظرة
في الكلمات التالية:
"إ ّ
ن املOبدأ الOهام واألسOاسOي الOذي شOرحOه لOنا حOضرة بOهاء اهلل ويؤمOن بOه أتOباعOه بOشكل جOازم
ن ال OOحقيقة ال OOدي OOنية ليس OOت م OOطلقة وإن OOمّ ا نس OOبية وأ َّ
ه OOو أ َّ
ن ال OOرس OOال OOة ال OOسماوي OOة ه OOي ع OOملية
ن جOميع األديOان الOعظيمة فOي الOعالOم سOماويOة فOي األصOل وأ َّ
مسOتمرة وفOي تOقدم وأ َّ
ن مOبادئOها
ن أهOOدافOOها ومOOقاصOOدهOOا مOOتشابOOهة كOOما أ َّ
مOOا وأ َّ
ن تOOعالOOيمها
األسOOاسOOية مOOتماثOOلة ومOOتطابOOقة تOOما ً
ن وظOOائOOف هOOذه األديOOان مOOكملة لOOبعضها الOOبعض وأ َّ
تOOعكس لOOنا حOOقيقة واحOOدة وأ َّ
ن اخOOتالفOOها
الOOوحOOيد يOOكمن فOOي األحOOكام والحOOدود الOOفرع Oيِّة وأ َّ
ن مOOهامOOهم هOOي الOOتكامOOل الOOروحOOي لOOلمجتمع
اإلنساني خالل مراحل متعاقبة ومستمرة".
الظهور البهائي وآثاره الكتابية املقدسة:
إ َّن آثxار حxضرة بxهاء اهلل املxقدسxة إذا مxا جxمعت فxي مجxلدات سنجxدهxا تxفوق املxائxة مجxلد .كxتب أغxلبها فxي
ظxxروف صxxعبة فxxي الxxسجن كxxما ذكxxر سxxاب ً xقا .هxxذا الxxكم الxxهائxxل مxxن الxxكتابxxات يxxمثل فxxي مجxxموعxxه الxxنصوص
الxxبهائxxية املxxقدسxxة .أ َّمxxا ألxxواح حxxضرة عxxبد الxxبهاء وتxxفاسxxيره وكxxذلxxك رسxxائxxل حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي وتxxفسيراتxxه
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xيحا لxxلتعالxxيم واملxxبادئ الxxبهائxxية ولxxها نxxفس االعxxتبار والسxxلطة مxxا آلثxxار حxxضرة بxxهاء
فxxهي تxxمثل شxً x
xرحxxا وتxxوضً x
اهلل.
ويمكن تقسيم آثار حضرة بهاء اهلل طب ًقا ملواضيعها كالتالي:
 -1الxنوع األول يxحتوي عxلى مxفاهxيم عxرفxانxية أسxاسxية مxذكxورة فxي كxتاب اإليxقان مxع شxرح لxنظريxة تxعاقxب
الظهورات اإلﻟﻬﻴﺔ واستمرارها.
 -2هxناك نxوع آخxر مxن األلxواح يتحxدث عxن مxبادئ حxياة اإلنxسان وسxلوكxه وهxي مxذكxورة فxي نxصح ووصxايxا
ح xxضرت xxه ح xxيث يتح xxدث إل xxى ال xxناس ب xxاع xxتباره مظه xxر أم xxر اهلل ع xxلى األرض .ف xxي ه xxذه األل xxواح ش xxرح ط xxبيعة
ال xxحياة وال xxغاي xxة م xxنها ووص xxف م xxراح xxلها ودع xxا ال xxناس إل xxى ال xxعمل ط xxب ًقا ل xxإلرادة اإلﻟﻬﻴﺔ وم xxشيئته وبش xxره xxم
بالثواب وحذرهم من العقاب املحتوم املترتب على سلوكهم غير السوي.
 -3الxxنوع الxxثالxxث يxxتضمن األحxxكام والxxقوانxxني وهxxي أشxxبه مxxا تxxكون بxxالxxنصح واإلرشxxاد ولxxكنها واجxxبة الxxتنفيذ
بالنسبة للبهائيني.
 -4وإلxى جxانxب كxل ذلxك هxناك املxؤسxسات االجxتماعxية واإلداريxة الxتي وضxع أسxسها حxضرة بxهاء اهلل وحّ xدد
سلطاتها ووظائفها واختصاصاتها بكل دقة وعناية.
فxالxنوعxان األخxيران وهxما األحxكام واملxؤسxسات ،يxشكالن مً xعّا نxظا ًxمxا يxسمى "الxنظام اإلداري" لxحضرة بxهاء
اهلل .إ َّن هxxدف هxxذا الxxنظام هxxو الxxحفاظ عxxلى وحxxدة الxxجالxxية الxxبهائxxية وأيً x
xضا تxxعتبر وسxxيلة لxxتأسxxيس الxxوحxxدة
العاملية .الفصول القادمة من هذا الكتاب تتحدث عن النظام اإلداري بعمق أكبر.
األنxواع األخxرى مxن آثxار حxضرة بxهاء اهلل الxتي يxمكن تxمييزهxا هxي األدعxية واملxناجxاة واملxواضxيع الxعرفxانxية
والxفلسفية والتحxليالت الxتاريxخية .ومxا اخxتالف املxواضxيع عxلى شxمولxها إالّ إشxارة إلxى اهxتمام حxضرة بxهاء
اهلل بحاجات الفرد ومتطلبات املجتمع.
إ َّن أغ xxلب امل xxبادئ األس xxاس xxية امل xxذك xxورة ف xxي ه xxذه اآلث xxار ي xxمكن اع xxتباره xxا م xxبادئ م xxساع xxدة م xxن أج xxل ت xxحقيق
الهxدف الxبهائxي الxرئxيسي وهxو الxوصxول إلxى نxظام عxاملxي متحxد ،وسxيؤدي تxطبيقها إلxى الحxد مxن الxصراع
بxني املجxموعxات وبxني األفxراد وبxالxتالxي إيxجاد بxيئة اجxتماعxية مxناسxبة لxنمو تxلك الxوحxدة وتxطورهxا .وقxد لxخص
حضرة شوقي أفندي أهم املبادئ البهائية بالبيان التالي وسنناقش ذلك بالتفصيل الح ًقا:
"يxؤمxن الxديxن الxبهائxي بxوحxدة األلxوهxية ووحxدة األنxبياء واملxرسxلني ويxدعxو إلxى الxبحث عxن الxحقيقة ويxنبذ جxميع
أنxxواع الxxتعصب والخxxرافxxات ويxxنبهنا إلxxى أ َّن الهxxدف الxxرئxxيسي لxxلديxxن هxxو تxxرويxxج الxxوئxxام والxxتآلxxف ويxxجب أن
xاسxxا مل xxجتمع س xxلمي وم xxتطور وم xxنظم .إنَّ xxه ي xxدع xxو إل xxى ت xxكاف xxؤ ال xxفرص
ي xxكون ال xxدي xxن م xxطاب ً xقا ل xxلعلم وي xxكون أس x ً x
والxxحقوق واملxxزايxxا لxxكال الجنسxxني ويxxؤيxxد الxxتعليم اإللxxزامxxي ويxxضع حً xدا لxxلفقر املxxدقxxع والxxغنى الxxفاحxxش ويxxعتبر
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ال xxعمل املنج xxز ب xxروح الخ xxدم xxة ن xxو ًعxxا م xxن أن xxواع ال xxعبادة وي xxقترح ت xxبني ل xxغة ع xxامل xxية م xxساع xxدة وإي xxجاد امل xxنظمات
الضرورية لتأسيس وحماية سالمعاملي دائم".
على ضوء هذه الفقرة سنقوم بشرح بعض هذه املبادئ بشكل أكثر تفصيالً:
استقاللية البحث عن الحقيقة:
إ َّن أحxد مxصادر الxصراع الxرئxيسية فxي الxعالxم الxيوم هxو أ َّن الxكثير مxن الxناس يxنقادون نxحو مxختلف الxتقالxيد
والح xxرك xxات واألف xxكار ان xxقيا ًدا أع xxمى دون ب xxحث وت xxمحيص .ف xxاهلل ج xَّ xل وع xxال وه xxب ك xxل إن xxسان ال xxعقل الس xxليم
وال xxقدرة امل xxناس xxبة ل xxلتمييز ب xxني ال xxحق وال xxباط xxل .ف xxإذا فش xxل اإلن xxسان ف xxي اس xxتعمال ق xxدرات xxه ال xxعقلية واخ xxتار
لxxنفسه قxxبول بxxعض األفxxكار واآلراء دون تxxفحصها لxxيس عxxن قxxناعxxة بxxها أو خxxوفًxxا مxxن مxxعتنقيها ،يxxكون عxxندئxxذ
قد أهمل دوره الخلقي الرئيسي كإنسان يعيش على هذا الكوكب.
عxالوة عxلى ذلxك ،عxندمxا يxتصرف اإلنxسان بهxذا الxشكل يxصبح عxادة متشxد ًدا ومxتطرفًxا فxي أفxكاره وتxقالxيده
ويxكون غxير مxتسامxح مxع مxن يxخالxفه فxي الxفكر والxرأي .ومxوقxف كهxذا يxمكنه أن يجxر صxاحxبه إلxى الxصراع.
وقxxد شهxxد لxxنا الxxتاريxxخ صxxراعxxات عxxديxxدة بxxل سxxفك دمxxاء حxxول اخxxتالف رأي فxxي األمxxور الxxديxxنية الxxبسيطة أو
حتى في تغيير جزئي لتفسير بعض املسائل العقائدية.
إ َّن الxxبحث الxxشخصي عxxن الxxحقيقة يxxؤدي إلxxى أ َّن الxxفرد يxxعرف السxxبب فxxي تxّ xمسكه بxxفكرة أو عxxقيدة مxxعينة.
يxعتقد الxبهائxيون بxأنَّxه طxاملxا أ َّن هxناك حxقيقة واحxدة فxإ َّن جxميع الxناس سxتكتشف بxالxتدريxج جxوانxبها واألوجxه
امل xxختلفة ل xxها ،وف xxي ن xxهاي xxة امل xxطاف س xxيصلون إل xxى ف xxهم مش xxترك واح xxد ش xxري xxطة أ ْن ي xxكون xxوا ف xxعالً ب xxاح xxثني ع xxن
الحقيقة بكل صدق وإخالص .وفي
هذا الصدد يقول حضرة عبد البهاء :
"ال xxحقيقة واح xxدة وال ت xxتعدد .وم xxا االخ xxتالف xxات ال xxظاه xxرة ب xxني ال xxشعوب وال xxقبائ xxل إالَّ بس xxبب ج xxنوح xxهم ن xxحو
ال xxتعصب ف xxإذا م xxا ب xxحث ال xxناس ع xxن ال xxحقيقة بتج xxرد فسيج xxدون أن xxفسهم ف xxي ات xxحاد ت xxام)) ."(1م xxترج xxم ع xxن
اإلنجليزية(
ويقول ً
أيضا:
"إ َّن ال xxحقيقة ال xxتي ت xxجعلنا ن xxتخيل أن xxفسنا ع xxلى ح xxق واآلخ xxري xxن ع xxلى ب xxاط xxل م xxا ه xxي إالَّ أع xxظم ال xxعقبات ف xxي
طxريxق الxوحxدة ،والxوحxدة ضxروريxة إ ْن أردنxا الxوصxول إلxى الxحقيقة ذلxك أل َّن الxحقيقة واحxدة)) ."(2مxترجxم عxن
اإلنجليزية(
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ترك التعصب واألوهام:
صّxا بxمشكلة الxتعصب .فxالxتعصب يxعني تxمسك عxاطxفي قxوي بxفكرة أو
أعxطى حxضرة بxهاء اهلل اهxتما ًxمxا خxا ً x x x
رأي مxعني بxغض الxنظر عxن مxطابxقته لxلعقل واملxنطق .إ َّن الxتعصب بxشكله املxعروف يxبرز لxلوجxود عxندمxا يxنتمي
فxرد إلxى جxماعxة يxعتقد بxأنَّxها مxميزة عxن غxيرهxا .فxيأخxذ هxذا الxفرد بxالxتالxي مxوقxفًا سxلبيًّا تxجاه الxذيxن يxخالxفونxه
فxي الxرأي دون االعxتبار ملxا هxم عxليه مxن قxدرات فxرديxة .فxالxتعصبات قxد تxكون عxرقxية واقxتصاديxة واجxتماعxية
ولxxغويxxة أو مxxا إلxxى ذلxxك .فجxxميعها يxxؤدي إلxxى الxxصراع والxxنزاع ألنَّxxه يxxولxxد الxxفرقxxة بxxني مجxxموعxxات الxxناس .أ َّمxxا
الxxكراهxxية الxxتي نxxشأت نxxتيجة ذلxxك ،فxxغال xبًا مxxا أدت إلxxى اضxxطراب اجxxتماعxxي وحxxرب بxxل إلxxى عxxمليات إبxxادة
ج xxماع xxية .ل xxقد أم xxر ح xxضرة ب xxهاء اهلل أت xxباع xxه ب xxبذل أق xxصى الجه xxد للتخ xxلص م xxن ج xxميع أن xxواع ال xxتعصبات
والخرافات الراجعة إلى الطبيعة البشرية التي تؤدي إلى الحقد والكراهية.
وضxمن آثxاره الxكتابxية الxتي تxتعلق بxاألخxالق ،أنxزل حxضرة بxهاء اهلل فxي" :الxكلمات املxكنونxة" مxا يxدعxونxا إلxى
التأمل في رشح منها:
"يOا أبOناء اإلنOسان هOل عOرفOتم لOم خOلقناكOم مOن تOراب واحOد لOئال يفتخOر أحٌ Oد عOلى أحOد وتOفكروا
فOOي كOOل حOOني فOOي خOOلق أنOOفسكم إذا يOOنبغي كOOما خOOلقناكOOم مOOن شOOيء واحOOد أن تOOكونOOوا كOOنفس
ٍ
أرض واحOOدة
واحOOدة بOOحيث تOOمشون عOOلى رجOOل واحOOدة وتOOأكOOلون مOOن ف Oم ٍ واحOOد وتOOسكنون فOOي
وحOOتى تظهOOر مOOن كOOينونOOاتOOكم وأعOOمالOOكم وأقOOوالOOكم آيOOات الOOتوحOOيد وجOOواهOOر التجOOريOOد هOOذا
نصحي عليكم يا مأل األنوار فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر عزٍّ منيع".
اتفاق الدين والعلم:
xعارضxا أسxاسxيًّا
ًx x x
مxن أحxد األسxباب الxرئxيسية لxلنزاع والxصراع فxي الxعالxم الxيوم هxو الxفكرة الxعامxة بxأ َّن هxناك ت
بxني الxعلم والxديxن ،وأ َّن الxحقيقة الxعلمية تxناقxض الxديxن فxي بxعض جxوانxبه ،وأ َّن عxلى اإلنxسان أن يxختار بxني
تمسكه بالدين وإيمانه باهلل أو أ َّن عاملًا خاض ًعا للعقل واملنطق.
ّ
فxالxتعالxيم الxبهائxية تxؤكxد عxلى االتxحاد الxجوهxري بxني الxعلم والxديxن .وقxد أشxار حxضرة عxبد الxبهاء إلxى هxذا
املxxوضxxوع ضxxمن ًيّا فxxي بxxيانxxه الxxسابxxق بxxأ َّن الxxحقيقة واحxxدة وغxxير قxxابxxلة للتجxxزؤ ،فxxال يxxمكن ألمxxر مxxا أن يxxكون
xحيحا مxxن الxxناحxxية الxxديxxنية .كxxما شxxرح حxxضرتxxه هxxذا املxxوضxxوع بxxشكل مسهxxب
خxxطأ مxxن الxxناحxxية الxxعلمية وصً x
في الفقرة التالية:
"إذا كxانxت اآلراء واملxعتقدات الxديxنية مxغايxرة لxلمفاهxيم واملxقايxيس الxعلمية فxإ َّن ذلxك يxعتبر ضxربًxا مxن األوهxام
والxخيال ،ذلxك أل َّن عxكس املxعرفxة هxو الجهxل ومxولxود الجهxل خxرافxات وأوهxام والبxد مxن وجxود الxتوافxق واالتxفاق
ال xxتام ب xxني ال xxحقيقة ال xxدي xxنية وال xxعلم .وم xxن املس xxتحيل اإلي xxمان ب xxمسأل xxة ت xxخال xxف ال xxعقل وامل xxنطق أل َّن ف xxيها ي xxكون
التأرجح والتردد)) ."(1مترجم عن اإلنجليزية(
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أكَّ xد حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن الxطاقxات الxفكريxة والxعقليـة لxإلنxسان هxي مxواهxب مxن اهلل الxعلي الxقديxر ،والxعلم هxو
ن xxتاج االس xxتخدام امل xxنظم ل xxلقوى ال xxعقلية .وع xxليه ف xxإ َّن ال xxحقائ xxق ال xxعلمية ه xxي ح xxقائ xxق م xxكتشفة ب xxينما ال xxحقائ xxق
الxديxنية هxي حxقائxق مxنزلxة وهxي الxتي أرانxا اهلل إيxاهxا دون أ ْن نxكتشفها بxأنxفسنا .ويxؤمxن الxبهائxيون بxأ َّن اهلل
الxواحxد األحxد هxو الxذي أنxزل الxحقائxق الxديxنية وهxو الxذي أوجxد الxفكر والxعقل مxن أجxل االكxتشافxات الxعلمية.
وعليه ال تناقض بينها أل َّن موجدها جميعها واحد.
أ َّم xxا ال xxتناق xxض ال xxظاه xxري ب xxني ال xxعلم وامل xxعتقدات ال xxدي xxنية ال xxتقليدي xxة ف xxهو م xxن ص xxنع اإلن xxسان امل xxعرض للخ xxطأ
والxxغطرسxxة .وعxxلى مxxر الxxقرون تخxxلل مxxختلف األنxxظمة الxxديxxنية تحxxريxxف وتxxغيير بxxالxxتدريxxج مxxما عxxكر صxxفاء تxxلك
الxتعالxيم واملxبادئ األسxاسxية الxتي أتxى بxها مxؤسxسو األديxان .ومxع مxرور الxزمxن أصxبح مxن الxصعب الxتمييز
بxxني مxxا هxxو محxّ xرف ومxxا هxxو أصxxيل ،وعxxلى نxxفس املxxنوال نxxرى أ َّن الxxنتائxxج املسxxتقاة مxxن بxxعض مxxدارس الxxعلم
واملxxعرفxxة غxxير الxxرصxxينة أصxxبحت أكxxثر جxxاذبxxية وشxxعبية مxxن الxxنتائxxج الxxحاصxxلة مxxن األبxxحاث الxxعلمية الxxدقxxيقة
وامل xxعتبرة م xxما أدى ذل xxك إل xxى ت xxشوي xxش ال xxحقيقة .وق xxد أك xxد ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxأ َّن ال xxدي xxن وال xxعلم ف xxي ال xxواق xxع
مكمالن لبعضهما البعض .وفي سياق هذا املوضوع قال حضرته:
ّ
"ال xxدي xxن وال xxعلم ج xxناح xxان ي xxطير ب xxهما اإلن xxسان إل xxى ال xxعلي وب xxهما ت xxترق xxى ال xxروح اإلن xxسان xxي .ف xxمن املس xxتحيل
ال xxطيران ب xxجناح واح xxد ،ف xxإذا م xxا ط xxار اإلن xxسان ب xxجناح ال xxدي xxن وح xxده فس xxرع xxان م xxا ي xxقع ف xxي مس xxتنقع ال xxوه xxم
والخ xxراف xxة ،وإذا م xxا ط xxار ب xxجناح ال xxعلم وح xxده ف xxسيقع ف xxي وه xxدة امل xxادي xxة ال xxتي ت xxحول دون ت xxقدم xxه .إ َّن ج xxميع
األديxxان فxxي وقxxتنا الxxحاضxxر قxxد وقxxعت ضxxحية الxxتقالxxيد واألوهxxام بxxعي ًدا عxxن حxxقيقة الxxتعالxxيم الxxتي جxxاءت بxxها
وعن ثمار االكتشافات العلمية لهذا العصر").مترجم عن اإلنجليزية(
وف xxي ف xxقرة أخ xxرى م xxن خ xxطب ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ف xxي أورب xxا وأم xxري xxكا أك xxد ح xxضرت xxه ب xxأ َّن ن xxتيجة ت xxواف xxق ال xxعلم
والدين هي تقوية وتعزيز الدين وليس ضعفه مثلما يتخوفه املدافعون عن الدين:
"لهOOذا يOOجب عOOلى الOOديOOن والOOعلم أن يOOتطابOOقا .إ َّ
ن جOOميع هOOذه الOOتقالOOيد الOOتي لOOدى األمOOم نOOظ ًرا
لOكونOها مOغايOرة لOلعلم والOعقل فOإنَّOها سOبب لOلخالف والOوهOم لهOذا يOجب أ ْ
ن نتحOرى حOقيقة كOل
ن جOميع األديOان تOصبح ديOنًا واحOدًا أل َّ
مOوضOوع وإن تحقق ذلOك فOإ َّ
ن أسOاسOها حOقيقة واحOدة،
والحقيقة الواحدة ال تتجزأ)) ."(2مترجم عن اإلنجليزية(
تساوي حقوق الرجال والنساء:
ب xxينما ت xxذه xxب ال xxعدي xxد م xxن ال xxتقال xxيد واألع xxراف ال xxدي xxنية وال xxفلسفية إل xxى االع xxتقاد ب xxأ َّن امل xxرأة ي xxجب أ ْن ت xxكون
خxxاضxxعة لxxلرجxxل فxxي نxxواح مxxعينة مxxن الxxحياة االجxxتماعxxية وحxxتى أ َّن املxxرأة فxxي درجxxة أدنxxى مxxن الxxرجxxل ،فxxإنَّ
الxxديxxن الxxبهائxxي يxxدعxxو إلxxى تxxساوي حxxقوق املxxرأة بxxالxxرجxxل .فxxقد أكَّ xد حxxضرة بxxهاء اهلل وحxxضرة عxxبد الxxبهاء بxxأنَّ
امل xxرأة ل xxدي xxها ال xxقدرات ال xxعقلية امل xxساوي xxة ل xxلرج xxل وف xxي املس xxتقبل تس xxتطيع امل xxرأة إظ xxهار ط xxاق xxات xxها ل xxكي ت xxحقق
ان xxتصارات ف xxي امل xxجاالت ال xxذه xxنية وال xxعلمية ف xxي ج xxميع أوج xxه ال xxشئون اإلن xxسان xxية .إ َّن الس xxبب ال xxوح xxيد ال xxذي
عxxرقxxل املxxرأة مxxن أجxxل الxxوصxxول إلxxى هxxذا الهxxدف هxxو حxxرمxxانxxها مxxن الxxفرص الxxتعليمية واالجxxتماعxxية الxxالزمxxة.
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xظرا لxقوتxهم الxجسمية فxقد سxيطروا عxلى املxرأة خxالل عxقود مxن الxزمxن وبxذلxك
بxاإلضxافxة إلxى ذلxك فxإ َّن الxرجxال ن ً
منعوا املرأة من تطوير قواها الحقيقية .وفي هذا الصدد يقول حضرة عبد البهاء:
"ك xxان ال xxعال xxم ف xxي ال xxعهود ال xxسال xxفة أس xxير س xxطوة ال xxرج xxال ت xxحكمه ق xxسوت xxهم وتس ّ xلطهم ع xxلى ال xxنساء ب xxصالب xxة
أجxسامxهم وقxوة عxقولxهم وسxيطرة شxدتxهم .أ َّxمxا الxيوم فxقد اضxطربxت تxلك املxوازيxن وتxغيرت واتxجه الxعنف جxهة
االضxمحالل ،أل َّن الxذكxاء واملxهارة الxفطريxة والxصفات الxروحxانxية مxن املxحبة والخxدمxة الxتي تتجxلى فxي الxنساء
xظيما ص xxارت ت xxزداد س xxموا ي xxو ًمxxا ف xxيو ًمxxا .وله xxذا ف xxي ه xxذا ال xxقرن ال xxبدي xxع ج xxعل ش xxئون ال xxرج xxال ت xxمتزج
تج xxليًا ع ً x
xحيحا قxلنا أ َّن هxذا الxقرن سxيكون
ام ً x
xعبيرا ص ً
xتزاجxا كxامxالً بxفضائxل الxنساء وكxماالتxهن .وإذا أردنxا الxتعبير ت ً
قxxرنًxxا يxxتعادل فxxيه هxxذان الxxعنصران :الxxرجxxل واملxxرأة تxxعادالً أكxxثر ،ويxxحصل بxxينهما تxxوافxxق أشxxد") .مxxترجxxم عxxن
اإلنجليزية(
ووج xxه ه xxام م xxن وج xxوه ال xxوح xxدة ال xxعامل xxية س xxيكون ال xxحصول ع xxلى م xxزي xxد م xxن ال xxتوازن ب xxني ال xxرج xxل وامل xxرأة ف xxي
تxxأثxxيرهxxما عxxلى املxxجتمع .وفxxي الxxواقxxع ،فxxأ َّن زيxxادة تxxأثxxير املxxرأة فxxي املxxجتمع سxxيؤدي إلxxى الحxxد مxxن الحxxروب
وإقامة السالم الدائم .يقول حضرة عبد البهاء:
"م َّxرت البشxريxة فxي الxعصور الxسالxفة بxمراحxل مxن الxنقص والxفتور أل َّنxها لxم تxكن كxامxلة .فxالحxروب وآثxارهxا قxد
أصxxابxxت الxxعالxxم بxxآفxxاتxxها .إ َّن تxxعليم املxxرأة سxxوف يxxكون خxxطوة جxxيدة نxxحو إنxxهاء الحxxروب والxxقضاء عxxليها ذلxxك
xنصرا رئxxيسيًا فxxي
أل َّن املxxرأة سxxتستخدم كxxامxxل تxxأثxxيرهxxا ضxxد الحxxرب… وفxxي الxxحقيقة فxxإ َّن املxxرأة سxxتكون عx
ً
ت xxأس xxيس الس xxالم ال xxعامل xxي وامل xxحكمة ال xxدول xxية .وب xxال xxتأك xxيد س xxتعمل امل xxرأة ع xxلى إن xxهاء الح xxروب ب xxني ال xxجنس
البشري)) ."(1مترجم عن اإلنجليزية(
التعليم العمومي:
أوج xxد ح xxضرة ب xxهاء اهلل خ xxطوات ع xxملية ل xxتحقيق دع xxوت xxه ف xxي م xxساواة ح xxقوق امل xxرأة ب xxال xxرج xxل ودع xxا ال xxناس إل xxى
ضxxرورة تxxعليم األطxxفال وتxxربxxيتهم .وإذا كxxانxxت املxxشاكxxل الxxعائxxلية أو املxxالxxية تxxعيق ذلxxك ،إ ْن لxxم تسxxتطع الxxجالxxية
ت xxلبية ه xxذه ال xxحاج xxة ف xxإ َّن أول xxوي xxة ال xxتعليم ي xxجب أ ْن ت xxعطى ل xxإلن xxاث دون ت xxردد .ه xxذا ال xxعمل ي xxؤدي إل xxى ت xxحقيق
هدفني:
األول :في مساعدة النساء على التغلب على نقصهن من عدم املساواة في املاضي.
الxثانxي :طxاملxا أ َّن األمxهات هxن املxربxيات األوائxل فxي املxجتمع ،فxإ َّن الxجيل الxقادم سxيحصل عxلى أكxبر فxائxدة
ممكنة من التعليم املقدم له من األسرة أو من الجالية.
العدالة االقتصادية – الحد من الغنى الفاحش والفقر املدقع:
إ َّن مxxبدأ وحxxدة الxxجنس البشxxري الxxذي تxxصوره حxxضرة بxxهاء اهلل هxxو مxxبدأ قxxائxxم عxxلى الxxعدالxxة .ومxxن األمxxثلة
املxلفتة لxلنظر لxحالxة الxالعxدالxة فxي الxعالxم الxيوم هxو عxدم الxتوازن فxي الxشئون االقxتصاديxة وفxي األمxور املxاديxة.
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ه xxناك نس xxبة ق xxليلة م xxن ال xxناس ي xxملكون ث xxروات ط xxائ xxلة وه xxذه األق xxلية ت xxتحكم ف xxي ال xxوس xxائ xxل ال xxرئ xxيسية ل xxإلن xxتاج
والxتوزيxع بxينما نxالحxظ إ َّن غxالxبية سxكان الxعالxم يxعيشون فxي فxقر مxدقxع وبxؤس شxديxد .حxالxة الxالتxوازن هxذه
مxوجxودة بxني الxناس وبxني الxشعوب حxيث إ َّن هxناك بxعض الxشعوب الxصناعxية تxملك ثxروات طxائxلة بxينما بxعض
الxشعوب األخxرى مxازالxت فxقيـرة وغxير مxتقدمxة .وفxوق ذلxك فxإ َّن الxهوة بxني الxغني والxفقير آخxذة فxي االتxساع
فxxي كxxل سxxنة مxxما يxxدل عxxلى أ َّن األنxxظمة االقxxتصاديxxة الxxحالxxية غxxير قxxادرة عxxلى إيxxجاد عxxدالxxة مxxتزنxxة .لxxقد أكxxد
حxxضرة بxxهاء اهلل عxxلى أ َّن الxxالعxxدالxxة االقxxتصاديxxة مxxرض أخxxالقxxي وغxxير مxxقبول لxxدى اهلل عxxز وجxxل .ومxxما ذكxxره
حضرة عبد البهاء:
xحول إلxxى حxxالxxة مxxن الحxxرمxxان فxxأ َّن ذلxxك داللxxة عxxلى أ َّن هxxناك نxxوع مxxن االسxxتبداد
"عxxندمxxا نxxرى بxxأ َّن الxxفقر قxxد تّ x
والطغيان)) ."(1مترجم عن اإلنجليزية(
كxxما قxxال حxxضرة بxxهاء اهلل فxxي الxxكلمات املxxكنونxxة" :يOا ابOن اإلنOسان أنفق مOالOي عOلى فOقرائOي لتنفق
فOي الOسماء مOن كOنوز عOز ال تOفنى وخOزائOن مجOد ال تOبلى ولOكن وعOمري إنOفاق الOروح أجOمل لOو
تشاهد بعيني".
وفي سورة البيان قال حضرته ً
أيضا:
"ال تحOرمOوا الOفقراء عOما أتOاكOم اهلل مOن فOضله وإنَّOه يجOزي املOنفقني ضOعف مOا أنOفقوا إنَّOه مOا مOن
إلOOه إال هOOو لOOه الخOOلق واألمOOر يOOعطي مOOن يOOشاء ويOOمنع عOOمن يOOشاء وإنَّOOه لOOهو املOOعطي الOOباذل
العزيز الكريم".
مxن األسxباب الxرئxيسية املxؤديxة إلxى فxقدان الxعدالxة االقxتصاديxة الشxك إنَّxها املxنافxسة الشxديxدة وغxير الشxريxفة.
وبxxالxxرغxxم مxxن أ َّن املxxنافxxسة املحxxدودة كxxانxxت دون شxxك وسxxيلة تxxشجيعية لxxدفxxع اإلنxxتاج خxxالل فxxترة مxxن الxxتاريxxخ
xطورا ونxم ًوا ،ولxكن الxيوم يxجب أ ْن يحxل محxلها الxتعاون والxتآزر .إنَّ
عxندمxا كxانxت وسxائxل وطxرق اإلنxتاج أقxل ت ً
املxxوارد البشxxريxxة واملxxاديxxة املxxتوفxxرة لxxديxxنا يxxجب أن تxxوظxxف ملxxصلحة الجxxميع وعxxلى املxxدى الxxبعيد ولxxيس ملxxصلحة
طxx xبقة محxx xدودة مxx xن الxx xناس ولxx xفترة قxx xصيرة .وال يxx xمكن تxx xحقيق هxx xذا الهxx xدف دون الxx xتعاون الxx xبناء بxx xدل مxx xن
أساسا للنشاط االقتصادي املنظم.
املنافسة واملضاربة واعتباره
ً
ي xxجب أ ْن ي xxسود ال xxتعاون ب xxني ج xxميع ط xxبقات ال xxجام xxعة .وق xxد ش xxرح ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxأنَّ xxه ح xxتى امل xxشاري xxع
الxفرديxة يxجب أن تxعكس تxلك املxشاركxة بxني الxعامxل وصxاحxب الxعمل بxأن يxأخxذ الxعامxل بxاإلضxافxة إلxى راتxبه،
نس xxبة م xxعينة م xxن األرب xxاح .وبه xxذه ال xxطري xxقة ن xxالح xxظ أ َّن ال xxعمال وأص xxحاب ال xxعمل ي xxعملون م ً xعا ف xxي مش xxروع
تxعاونxي مشxترك ،وال تxضارب فxي مxصالxحهم املشxتركxة .إ َّن الxنظام الxحالxي الxذي يسxتحوذ فxيه صxاحxب الxعمل
xلما
ع xxلى ج xxميع األرب xxاح ي xxؤدي إل xxى ح xxدوث ن xxزاع وص xxدام ب xxينه وب xxني ال xxعمال مس xxببًا اخ xxتالالً اق xxتصاديً xxا وظ ً x
واستغالالً في أغلب األحيان .وبالنسبة للمنافسة ،وسعيًا وراء السلطة والقوة يقول حضرة بهاء اهلل:
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"عxندمxا يxبحث الxناس عxن الxتعالxي واالمxتياز يخxرب الxعالxم بxل يxقفر… ومxما الشxك فxيه فxإ َّن اإلنxسان مخxلوق
نxxبيل وفxxيه نxxشاهxxد آيxxة الxxحق .أ َّمxxا إذا رأى نxxفسه أعxxلم وأرجxxح وأفxxضل وأتxxقى وأرفxxع مxxن اآلخxxريxxن فهxxذا هxxو
الخطأ الكبير)."(1
وي xبّني ل xxنا ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxأ َّن ال xxتعاون ي xxمنح امل xxجتمع ح xxياة م xxثلما ي xxعيش ال xxكائ xxن ال xxحي ب xxتعاون أج xxزاء
جسمه املختلفة املكونة له .حيث تفضل حضرته:
"ف xxي ع xxال xxم ال xxوج xxود ج xxميع ال xxكائ xxنات ل xxها ع xxالق xxة م xxع ب xxعضها ال xxبعض وم xxن ه xxذه ال xxعالق xxة ي xxحصل ال xxتعاون
والxxتعاضxxد ،وهxxذا الxxتعاون والxxتعاضxxد هxxو سxxبب الxxبقاء والxxحياة ،وأن اسxxتبعد الxxتعاون والxxتعاضxxد ولxxو لxxدقxxيقة
منثورا)."(2
واحدة مـن حقائق األشيـاء تنحـل جميع الكائنات وتصبح هباء
ً
وف xxي إط xxار ن xxظام اق xxتصادي ق xxائ xxم ع xxلى ال xxتعاون ف xxإ َّن ال xxتعال xxيم ال xxبهائ xxية ت xxقبل امل xxلكية ال xxفردي xxة وال xxحاج xxة إل xxى
مxxبادرة اقxxتصاديxxة فxxرديxxة .أضxxف إلxxى ذلxxك فxxإ َّن املxxبادئ الxxبهائxxية حxxول االقxxتصاد ال تxxشير إلxxى ضxxرورة أنْ
ي xxكون لج xxميع األف xxراد دخ xxل م xxتسا ٍو .ف xxهناك ت xxباي xxن ف xxي ط xxبيعة االح xxتياج xxات ث َّ xم ال xxقدرات ب xxني إن xxسان وآخ xxر،
وه xxناك ب xxعض أن xxواع م xxن الخ xxدم xxة ل xxلمجتمع م xxثل ال xxتعليم ي xxحصل أف xxراده ع xxلى م xxكاف xxأة وت xxعوي xxض أك xxبر م xxن
الخدمات األخرى.
وعxxلى أي حxxال يxxجب تxxنظيم جxxميع تxxلك املسxxتويxxات فxxي الxxدخxxل ضxxمن حxxدود محxxددة .فxxمن جxxانxxب يxxجب أنْ
يxx xكون هxx xناك حxx xد أدنxx xى لxx xلدخxx xل يxx xفي بxx xمتطلبات اإلنxx xسان ورفxx xاهxx xيته .وإ ْن لxx xم يسxx xتطع دخxx xل الxx xفرد تxx xلبية
احxتياجxاتxه الxضروريxة ألي سxبب كxان )مxثل العجxز أو غxيره( فxيجب عxلى هxذا الxفرد أ ْن يxحصل عxلى تxعويxض
مxxن املxxال الxxعام .ومxxن جxxانxxب آخxxر يxxجب أ ْن يxxكون هxxناك حxxد أقxxصى لxxلدخxxل أيً x
xضا .فxxمن خxxالل إيxxجاد نxxظام
ضxرائxبي مxتطور ووسxائxل أخxرى يxمكن الحxد مxن تxراكxم ثxروة ضخxمة لxلفرد خxارج حxدود مxعينة .وطxب ًقا لxبيان
صxريxح مxن قxبل حxضرة عxبد الxبهاء ال مxكان "ملxليونxير" فxي مxجتمع قxائxم عxلى املxبادئ الxبهائxية ألنَّxه يxصبح مxن
املستحيل جمع ثروة طائلة ال ضرورة لها.
xيمكن امل xxجتمع م xxن دع xxم ج xxهود ف xxئات م xxثل األط xxباء
أ َّمxx xا ب xxخصوص ال xxتباي xxن ف xxي ال xxروات xxب ف xxسوف يس xxتمر ل ّ x
واملxزارعxني وتxشجيعهم عxلى أداء وظxائxفهم الxهامxة ملxجتمعهم .إال أ َّن هxذه الxفروقxات يxجب أ ْن يxكون لxها حxدود
وضxxوابxxط مxxعينة لxxلتأكxxد مxxن عxxدم حxxرمxxان طxxبقة مxxعينة مxxن الحxxد األدنxxى لxxلراتxxب وأيً x
xضا عxxدم الxxسماح لxxبعض
الxxفئات امxxتالك ثxxروات ضخxxمة .وعxxلى ذلxxك فxxإ َّن املxxبادئ الxxبهائxxية الxxخاصxxة بxxاالقxxتصاد تxxحتوي عxxلى عxxناصxxر
مxشابxهة لxألنxظمة الxحالxية ولxكنها تxتضمن رؤيxة نxحو إيxجاد نxظام اقxتصادي جxديxد وفxريxد مxن نxوعxه قxائxم عxلى
توزيع عادل للسلع والخدمات ،وال نظير له في رؤيته العاملية).(1
األساس الروحي للمجتمع :
فxxي بxxحثنا لxxلقضية االقxxتصاديxxة واالجxxتماعxxية تجxxدر اإلشxxارة بxxأ َّن حxxضرة بxxهاء اهلل وحxxضـرة عxxبد الxxبهاء قxxد
أ ّكـxxدا بxxأ َّن إعxxادة تxxنظيم األنشxxطة االقxxتصاديxxة مxxن أجxxل الحxxد مxxن تxxضارب املxxصالxxح مxxا هxxو إالَّ جxxزء مxxن حxxل
xاسxxا تxxغيير
املxxشكلة .إ َّن أصxxل مxxشكلة الxxالعxxدالxxة االقxxتصاديxxة هxxو األطxxماع البشxxريxxة .وعxxليه ،يxxتحتم عxxلينا أسx ً x
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xفتقرا إلxى
املxفاهxيم واملxواقxف .فxإذا مxا بxقى اإلنxسان عxلى أطxماعxه وأنxانxيته وغxير نxاضxج غxار ًقxا فxي املxاديxات م ً
ال xxروح xxان xxيات ف xxإ َّن أف xxضل األن xxظمة االق xxتصادي xxة وأك xxملها س xxوف ال ي xxعمل ب xxكفاءة .إ َّن الح xxل األم xxثل وامل xxرض xxي
لxألزمxة االقxتصاديxة الxعاملxية الxحالxية يxكمن فxي إيxجاد تxغيير جxذري فxي عxقول الxناس وقxلوبxهم ،وهxو ال يxأتxي
إالّ عن طريق الدين وفي هذا الصدد يقول حضرة عبد البهاء:
"إ َّن األسxxس الxxتي تxxقوم عxxليها األحxxوال االقxxتصاديxxة بxّ xرمxxتها إﻟﻬﻴﺔ فxxي طxxبيعتها ،ولxxها ارتxxباط بxxعوالxxم الxxقلب
والروح") .مترجم عن اإلنجليزية(
هxذا املxبدأ يxبدو أنَّxه جxيد وصxالxح لxيس لxالقxتصاد فحسxب بxل لجxميع األنشxطة واملxشاكxل اإلنxسانxية .فxالxتعالxيم
الxxبهائxxية تxxؤكxxد عxxلى أ َّن طxxبيعة اإلنxxسان روحxxية فxxي جxxوهxxرهxxا ،وال يxxمكن إيxxجاد حxxل دائxxم وشxxامxxل لxxلمشاكxxل
اإلن xxسان xxية دون أخ xxذ ه xxذه ال xxحقيقة ب xxعني االع xxتبار .وك xxل ش xxيء ب xxاألس xxاس م xxرت xxبط ب xxاله xxدف ال xxروح xxي ل xxوج xxود
اإلنسان ،وهو معرفة الخالق عز وجل ومحبته ث َّم تطوير القيم والفضائل الروحية لديه.
xبيرا مxxن األنشxxطة
ولهxxذا السxxبب جxxاءت آثxxار حxxضرة بxxهاء اهلل وحxxضرة عxxبد الxxبهاء لxxتشمل بهxxدايxxتها جxxز ًءا كً x
اإلنxسانxية .وال يxمكن وضxع حxد فxاصxل بxني الxجوانxب الxدنxيويxة والxديxنية لxلحياة .وإ ْن أردنxا لxحياتxنا أ ْن تxنجح
xظرا أل َّن الxxديxxن عxxبارة عxxن اسxxتمراريxxة للهxxدايxxة
فxxعلينا أ ْن نxxنظر إلxxى جxxميع جxxوانxxبها مxxن مxxنظور روحxxانxxي .ونً x
اإلﻟﻬﻴﺔ لxلعالxم البشxري ،ويxعتبر ذا بxعد روحxانxي خxاص وأهxمية خxاصxة لxإلنxسان ،فxإ َّن الxديxن الxسماوي يxمكن
أن ي xxكون ق xxاع xxدة ل xxلمجتمع وإ َّن امل xxساع xxي اإلن xxسان xxية لح xxل م xxشاك xxل ال xxعال xxم دون ال xxرج xxوع إل xxى ال xxدي xxن وإل xxى
املشيئة اإلﻟﻬﻴﺔ ستؤول بالفشل .بالنسبة لهذا املوضوع يقول حضرة شوقي أفندي:
"ل xxقد ذه xxبت اإلن xxسان xxية وي xxا ل xxألس xxف ب xxعي ًدا ف xxي ض xxالل xxها وأص xxاب xxها انح xxطاط ه xxائ xxل إل xxى درج xxة ي xxصعب م xxعها
إنxقاذهxا ،إذ ال جxدوى مxن جxهود ال تxأيxيد لxها والxتي يxبذلxها أشهxر الxقادة ورجxال الxدولxة الxبارزيxن مxهما كxانxت
ن xxواي xxاه xxم خ xxال xxصة ،وم xxهما ب xxلغت أع xxمال xxهم م xxن اإلع xxداد والتخ xxطيط ...ف xxال ج xxدوى م xxن أي خ xxطط ت xxأت xxي ن xxتيجة
حxxسابxxات أكxxثر زعxxماء الxxسياسxxة أهxxمية وال فxxائxxدة مxxن الxxعقائxxد الxxتي يxxسعى أصxxحاب الxxنظريxxات االقxxتصاديxxة
تxقديxمها وال جxدوى مxن أي مxبادئ يxحاول دعxاة اإلصxالح واألخxالق مxن خxيرة الxقوم غxرسxها فxي الxنفوس مxا
ل xxم ت xxوف xxر ف xxي ن xxهاي xxة األم xxر ال xxقاع xxدة ال xxصحيحة ال xxتي ي xxمكن أن ي xxبنى ع xxليها ص xxرح املس xxتقبل ل xxعال xxم مش xxتت
األفكار والحواس") .مترجم عن اإلنجليزية(
لغة عاملية إضافية:
إ َّن ت xxعدد ال xxلغات وه xxو م xxا ي xxتصف ب xxه ع xxامل xxنا امل xxتحضر ال xxيوم ي xxعتبر ع xxقبة رئ xxيسية أم xxام وح xxدة ال xxعال xxم .ف xxعلى
مس xxتوى االت xxصاالت ال xxفعلية ف xxإ َّن وج xxود ل xxغات م xxتعددة ي xxجعل م xxن ال xxصعب ت xxدف xxق امل xxعلوم xxات ب xxشكل ي xxسير
ويxxجعل مxxن الxxصعب عxxلى الxxفرد املتحxxدث بxxلغة واحxxدة أن يxxحصل عxxلى مxxنظور عxxاملxxي ألحxxداث الxxعالxxم .هxxناك
تxxوجxxه مxxن قxxبل بxxعض الxxفئات أو الxxشعوب نxxحو الxxتمسك بxxلغتها وثxxقافxxتها وبxxالxxتالxxي اعxxتبارهxxا أفxxضل وأحxxسن
من غيرها .هذه النظرة الفوقية أو الغلو في الوطنية عادة ما تؤدي إلى الصراع.
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ولهxxذا فxxليس مxxن الxxعجب أ ْن نxxرى أ َّن الحxxل الxxذي طxxرحxxه حxxضرة بxxهاء اهلل لxxوحxxدة الxxجنس البشxxري يxxتضمن
تxبنّي لxغة عxاملxية إضxافxية .حxيث دعxا حxضرتxه إلxى تxعلم لxغة أخxرى واحxدة فxي جxميع املxدارس الxتعليمية فxي
ال xxعال xxم .وب xxذل xxك وخ xxالل ج xxيل واح xxد يس xxتطيع ال xxكل أ ْن ي xxتعلم ب xxاإلض xxاف xxة إل xxى ل xxغته األص xxلية ل xxغة ع xxامل xxية أخ xxرى
مشxتركxة .هxذه الxلغة الxعاملxية يxمكن أ ْن تxكون لxغة مxخترعxة مxثل لxغة االسxبرانxتو أو مxن إحxدى الxلغات املxتداولxة.
ومxxن مxxحاسxxن اخxxتيار إحxxدى الxxلغات املxxوجxxودة ،هxxو وجxxود نسxxبة مxxن شxxعوب الxxعالxxم يتحxxدثxxون بxxها ويxxتعلمونxxها
بxxينما مxxن مxxحاسxxن اخxxتراع لxxغة جxxديxxدة هxxو حxxياديxxة هxxذه الxxلغة وأيً x
xضا إعxxطاء الxxفرصxxة إليxxجاد قxxواعxxد لxxغويxxة
بسيطة وسهلة).(1
xرجxحون لxغة مxعينة
يxؤمxن الxبهائxيون بxأهxمية اخxتيار لxغة عxاملxية إضxافxية إلxى جxانxب الxلغة الxوطxنية ،ولxكنهم ال ي ّ x
عxxلى لxxغات أخxxرى سxxواء كxxانxxت هxxذه الxxلغة مxxوجxxودة أم مxxخترعxxة .إ َّن اخxxتيار هxxذه الxxلغة سxxيتم بxxواسxxطة لxxجنة
دولxية مxن الxخبراء ويxتم إقxرارهxا مxن قxبل شxعوب الxعالxم .كxما أكَّ xد حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن الxلغة الxعاملxية سxتكون
لxxغة إضxxافxxية ومxxساعxxدة بxxمعنى إنَّxxها سxxوف لxxن تحxxل محxxل الxxلغات املxxوجxxودة .إ َّن مxxبدأ "الxxوحxxدة واالتxxحاد فxxي
xظرا ألنَّ
الxتنوع والxتعدد" يxجب أن يxطبق فxي مxجال الxلغات املxختلفة كxما هxو مxطبق فxي الxشئون األخxرى .ون ً
هxxناك ضxxغوطًxxا مxxختلفة عxxلى األقxxليات الxxلغويxxة تهxxدد بxxذوبxxانxxها بxxني الxxلغات الxxسائxxدة واملxxسيطرة فxxي املxxجتمع
فإ َّن وجود لغة عاملية إضافية سيساعد تلك اللغات األقلية في حفظ وجودها وبالتالي حفظ ثقافة االقليات.
وجها الظهور اإللهي:
م xxن أج xxل ال xxفهم ال xxجيد ل xxلتعال xxيم ال xxبهائ xxية م xxن ال xxضروري ب xxمكان أن نس xxتوع xxب ون xxفهم ال xxدور ال xxذي ي xxلعبه أي
ظxxهور سxxماوي فxxي تxxاريxxخ البشxxريxxة .فxxي تxxوضxxيحهما ملxxفهوم اسxxتمرار الهxxدايxxة اإلﻟﻬﻴﺔ أوضxxح وشxxرح حxxضرة
ب xxهاء اهلل وح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxأ َّن ك xxل دع xxوة س xxماوي xxة ل xxها ه xxدف xxان رئ xxيسيان .اله xxدف األول :ه xxو ال xxعمل ع xxلى
زيxxادة مxxعرفxxتنا بxxاهلل سxxبحانxxه وتxxعالxxى واإليxxمان بxxإرادتxxه املxxطلقة ومxxشيئته الxxنافxxذة للبشxxريxxة ثَّ xم زيxxادة مxxعرفxxتنا
بxxاآلخxxريxxن وبxxأنxxفسنا .ولxxكن كxxل ظxxهور سxxماوي يxxأتxxي فxxي مxxكان وزمxxن مxxعني وفxxي مxxرحxxلة مxxن مxxراحxxل الxxتطور
االج xxتماع xxي ع xxندم xxا ت xxكون البش xxري xxة ف xxي م xxواج xxهة م xxشاك xxل م xxعينة ول xxها اح xxتياج xxات خ xxاص xxة .وع xxلى ذل xxك ف xxإنَّ
الهxدف الxثانxي ألي دعxوة سxماويxة هxو هxدايxة الxجنس البشxري لxلطرق الxعلمية ومxنحه الxعلم الxالزم والxضروري
ملواجهة التحديات املعاصرة.
إ َّن الxxفرق الxxوحxxيد بxxني الهxxدفxxني هxxو أ َّن األول هxxو هxxدف عxxام بxxينما الxxثانxxي هxxدف خxxاص .فxxي الxxحالxxة األولxxى
ي xxوج xxه امل xxبعوث ال xxسماوي رس xxال xxته إل xxى ال xxعال xxم البش xxري ح xxول م xxواض xxيع ع xxامل xxية وج xxوان xxب م xxختلفة ل xxلحياة م xxثل
مxxعانxxاة اإلنxxسان ووالدتxxه ومxxماتxxه وظxxواهxxر مxxثل الxxخوف والxxحب .فxxالxxخبرات الxxتي يكتسxxبها اإلنxxسان مxxن هxxذه
الxجوانxب املxختلفة لxلحياة تxعتبر مxن مxقومxات حxياتxه بxغض الxنظر عxن مxكانxه أو زمxانxه .أمxا فxي الxحالxة الxثانxية،
فxxالxxرسxxول اإلﻟﻬﻲ يxxخاطxxب الxxجنس البشxxري بxxأبxxعاد مxxعينة يxxختص بxxاملxxكان والxxزمxxان ،وعxxلى ذلxxك فxxإ َّن الحxxدود
واألحxكام اإلﻟﻬﻴﺔ الxتي نxزلxت مxن أجxل تxلبية مxتطلبات كxل عxصر لxها جxانxبان .الxجانxب األول هxو عxام أو أبxدي
والجانب اآلخر هو اجتماعي أو مؤقت .وقد شرح لنا حضرة عبد البهاء هذين الجانبني للدين بما يلي:
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"ك xxل دي xxن م xxن األدي xxان اإلﻟﻬﻴﺔ امل xxقدس xxة ال xxتي ن xxزل xxت ح xxتى ال xxيوم م xxنقسم إل xxى ق xxسمني :أح xxده xxما ال xxروح xxان xxيات
وه xxي م xxعرف xxة اهلل وم xxوه xxبة اهلل وف xxضائ xxل ال xxعال xxم اإلن xxسان xxي وال xxكماالت ال xxسماوي xxة ،وه xxذا ال xxقسم ي xxتعلق ب xxعال xxم
األخ xxالق وه xxو ال xxحقيقة واألص xxل .وج xxميع أن xxبياء اهلل دع xxوا ال xxناس إل xxى ال xxحقيقة ،ف xxال xxحقيقة ه xxي م xxحبة اهلل
ومxعرفxة اهلل وهxي الxوالدة الxثانxية ،والxحقيقة هxي االسxتفاضxة مxن الxروح الxقدس وهxي وحxدة الxعالxم اإلنxسانxي،
وهxي األلxفة بxني البشxر وهxي املxحبة والxصداقxة وهxي الxعدل وهxي املxساواة بxني البشxر .وقxد ر ّوجxها وأسxسها
أنxxبياء اهلل جxxمي ًعا .ومxxن ث َّ xم فxxاألديxxان اإلﻟﻬﻴﺔ واحxxدة .والxxقسم الxxثانxxي مxxن الxxديxxن مxxتعلق بxxالxxجسمانxxيات وهxxو
فxxرعxxي ولxxيس أسxxاس xيًا ويحxxدث فxxيه الxxتغيير والxxتبديxxل بحسxxب مxxقتضيات الxxزمxxان .فxxالxxطالق مxxثالً جxxائxxز فxxي
ش xxري xxعة ال xxتوراة ول xxيس ج xxائ xزًا ف xxي ش xxري xxعة ال xxسيد امل xxسيح .وف xxي ش xxري xxعة م xxوس xxى ك xxان الس xxبت وف xxي ش xxري xxعة
املxسيح نxسخ ذلxك األمxر .فجxميع هxذه األمxور تxتعلق بxالxجسمانxيات وال أهxمية لxها وهxي تxتغير وتxتبدل حسxب
مxxقتضيات الxxزمxxان… وخxxالصxxة الxxقول إ َّن هxxذا الxxقسم الxxذي يxxتعلق بxxالxxعالxxم الxxجسمانxxي يحxxدث فxxيه الxxتغيير
والتبديل تبعا ملقتضيات الزمان)."(1
مxن أسxباب الxصراع الxرئxيسية بxني األنxظمة الxديxنية املxختلفة هxو فشxل أتxباع هxذه الxديxانxات فxي الxتمييز بxني
xظرا أل َّن األحxxكام االجxxتماعxxية قxxابxxلة لxxلتغيير تxxب ًعا لxxتطور البشxxريxxة ونxxموهxxا فxxإ َّن أتxxباع الxxديxxانxxات
الxxقسمني .ونً x
يxصابـxون بxخيبة أمxل إذا أصxروا عxلى اعxتبار أ َّن هxذه األحxكام والxقوانxني غxير قxابxلة لxلتغيير والتجxديxد .فxمثالً
قxxام الxxسيد املxxسيح عxxليه السxxالم بxxتغيير عxxدة أحxxكام وقxxوانxxني اجxxتماعxxية خxxاصxxة بxxالxxيهود لxxدرجxxة أ َّن ذلxxك أثxxار
حفيظة وسخط املتعصبني اليهود.
إ َّن بعض املبادئ البهائية التي ت َّم بحثها في الصفحات السابقة من هذا الفصل تقع ضمن هذه الفئة من
الxتعالxيم االجxتماعxية .وطxب ًقا لxالعxتقاد الxبهائxي فxإ َّن أهxم مxشكلة اجxتماعxية فxي عxصرنxا الxحاضxر هxي الxفرقxة
والxشقاق .فxمبادئ مxثل إيxجاد لxغة عxاملxية أخxرى لxهي وسxائxل عxملية وضxعت لxلمساعxدة فxي تxأسxيس الxوحxدة
العاملية.
ومxx xع كxx xل ذلxx xك فxx xإ َّن الxx xوحxx xدة تxx xعبير عxx xن املxx xحبة واأللxx xفة .أمxx xا الxx xخالف والxx xنزاع فxx xهو نxx xوع مxx xن أنxx xواع الxx xحقد
والxكراهxية .وقxد أشxار حxضرة عxبد الxبهاء بxأ َّن املxحبة هxي جxوهxر وأسxاس الxتعالxيم الxتي أتxى بxها الxحق تxبارك
وت xxعال xxى للبش xxري xxة وه xxي م xxبدأ ع xxامل xxي ج xxاء ف xxي األدي xxان ك xxلها .وع xxلى ذل xxك ف xxإ َّن غ xxال xxبية امل xxشاك xxل االج xxتماع xxية
واملxنبثقة أصxالً مxن عxدم الxوحxدة يxكون سxببها الxضعف فxي الxروحxانxيات .ومxن ثxم يxربxط الxبهائxيون الxكثير مxن
امل xxبادئ ال xxتي ج xxاء ب xxها ح xxضرة ب xxهاء اهلل )م xxثل ت xxساوي ح xxقوق ال xxرج xxل وامل xxرأة( إل xxى أنَّ xxها ت xxعبير ع xxن ح xxقيقة
روحانية عاملية وعامل رئيسي في حل املشاكل االجتماعية املعاصرة.
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الفصل السادس  -اهلل والرسل والجنس البشري
بxناء عxلى الxبحث الxذي جxرى فxي الxفصل الxسابxق حxول الxتعالxيم الxبهائxية يxتطرق هxذا الxفصل بxشكل أعxمق
حxول مxا جxاء بxه حxضرة بxهاء اهلل وفxيما تهxتم بxه كxافxة األديxان بxشكل كxبير .مxا هxي وجxهة نxظر الxديxن الxبهائxي
مxن هxدف الxوجxود اإلنxسانxي؟ ومxا هxي حxقيقة طxبيعة الxجنس البشxري؟ مxا دور الxديxن فxي تxطورنxا الxروحxي؟
وأي ً
xضا مxا هxو "الxخير" ومxا هxو "الشxر"؟ ومxا هxي مxسئولxيتنا تxجاه الxخالxق سxبحانxه وتxعالxى ،ومxا هxو املxعنى
xيرا م xxا ه xxو امل xxعنى ال xxحقيقي الص xxطالح "املظه xxر اإلﻟﻬﻲ"؟ وك xxيف ي xxرت xxبط ه xxذا امل xxفهوم
ال xxروح xxي ل xxلحياة؟ وأخ ً x
ال xxبهائ xxي ب xxاألف xxكار امل xxتعلقة ب xxال xxظهور ال xxسماوي وال xxتي ق xxد نج xxده xxا م xxذك xxورة ف xxي ت xxعال xxيم األدي xxان ال xxرئ xxيسية
األخرى.
املفهوم البهائي للطبيعة اإلنسانية:
يxxعيش الxxعديxxد مxxن الxxناس حxxياتxxهم دون الxxتفكر بxxالxxحياة نxxفسها أو بxxماذا تxxعني بxxالنسxxبة إلxxيهم .وقxxد تxxكون
حxxياتxxهم مxxليئة بxxاألنشxxطة والxxفعالxxيات .قxxد يxxتزوجxxون ويxxنجبون أوال ًدا ويxxزاولxxون أعxxماالً تxxجاريxxة أو يxxصبحون
عxلماء أو مxوسxيقيني وكxل ذلxك دون الxوصxول إلxى درجxة مxن اإلدراك ملxاذا هxم يxقومxون بxذلxك .فxحياتxهم ليسxت
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 ح ًقّا.
أش xxار ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأ َّن ال xxديـ xxن ال xxسماوي ال xxحق ه xxو وح xxده ال xxذي ي xxمكن أن ي xxعطي اله xxدف م xxن ال xxوج xxود
xجا ل xxنظام "ال xxقوة
اإلن xxسان xxي .وإ ْن ل xxم ي xxكن ه xxناك خ xxال xxق له xxذا ال xxكون وإذا ك xxان xxت ال xxحياة اإلن xxسان xxية ه xxي ن xxات ً x
املح xxرك xxة الح xxراري xxة" Thermodynamic systemك xxما ي xxؤك xxده ال xxعدي xxد م xxن ال xxناس ال xxيوم ،ف xxلن ي xxكون ل xxلحياة
هxxدف .إ َّن كxxل فxxرد يxxمثل وجxxو ًدا مxxاديًxxا مxxؤقxتًا وهxxو بxxمثابxxة حxxيوان واع يxxحاول أ ْن يxxمضي حxxياتxxه بxxأقxxصى مxxا
يxxتوفxxر لxxه مxxن املxxلذات وبxxأقxxل قxxدر مxxن اآلالم واملxxعانxxاة الxxتي يxxمكن تxxفاديxxها .إنَّxxها فxxقط عxxالقxxة اإلنxxسان بxxخالxxقه
والهxدف الxذي حّ xدده اهلل ملخxلوقxاتxه هxو مxا يxجعل لxلحياة مxعناهxا الxحقيقي .وقxد شxرح لxنا بxهاء اهلل هxدف اهلل
سبحانه وتعالى من خلق العباد بالعبارات التالية:
"إ َّن ه xxدف اهلل م xxن خ xxلق اإلن xxسان ه xxو م xxعرف xxته ول xxقاؤه .وق xxد ذك xxر ه xxذا األم xxر ب xxكل وض xxوح ف xxي ج xxميع ال xxكتب
اإلﻟﻬﻴﺔ والصحف املتقنة الربانية من غير حجاب)."(1
عxxلينا أ ْن نxxنظر إلxxى الxxحياة عxxلى أنَّxxها عxxملية مxxن كxxشف لxxلسعادة الxxروحxxية والxxنمو .فxxفي املxxراحxxل األولxxى مxxن
حxياتxه يxمر اإلنxسان بxمرحxلة مxن الxتعليم والxتدريxب ،فxإذا مxا نxجح فxيها تxحققت لxه الxوسxائxل الxروحxية والxذهxنية
األسxxاسxxية الxxضروريxxة السxxتمراره ونxxموه .وعxxندمxxا يxxصل اإلنxxسان إلxxى سxxن الxxبلوغ يxxصبح مxxسئوالً عxxن نxxموه
الxxالحxxق الxxذي يxxعتمد كxxليًا عxxلى جxxهوده الxxتي يxxبذلxxها بxxنفسه .وفxxي مxxعترك الxxحياة الxxيومxxية نسxxتطيع أن نxxعمق
م xxفهوم xxنا ت xxدري xxجيًا ب xxامل xxبادئ ال xxروح xxان xxية ال xxتي ت xxقوم ع xxليها ال xxحقيقة ،وه xxذا امل xxفهوم ي xxجعلنا ن xxرت xxبط ب xxأن xxفسنا
xيرا وفxاعxلية .وبxعد مxوت اإلنxسان تسxتمر الxروح اإلنxسانxية
وبxاآلخxريxن وبxاهلل سxبحانxه وتxعالxى بxشكل أكxثر تxأث ً
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فxxي الxxنمو والxxتطور فxxي الxxعوالxxم الxxغيبية اإلﻟﻬﻴﺔ وهxxي عxxوالxxم روحxxانxxية أعxxظم شxxأنًxxا مxxن عxxاملxxنا الxxحاضxxر مxxثلما
عاملنا الحاضر أعظم من عالم الجنني في رحم األم.
الجxملة األخxيرة هxذه مxبنية عxلى املxفهوم الxبهائxي حxول الxروح والxحياة بxعد املxوت .طxب ًقا لxلتعالxيم الxبهائxية فxإنَّ
روحxxا إنxxسانxxية مxxرتxxبطة مxxع اإلنxxسان وخxxالxxقها هxxو اهلل
حxxقيقة طxxبيعة اإلنxxسان هxxي روحxxانxxية حxxيث أ َّن هxxناك ًx
س xxبحان xxه وت xxعال xxى .ه xxذا ال xxروح ه xxو وج xxود غ xxير م xxلموس ول xxكنه م xxرت xxبط أو م xxتعلق ب xxجسم اإلن xxسان وي xxعمل ه xxذا
األخ xxير ك xxأداة ل xxه ف xxي ال xxعال xxم امل xxادي .ت xxتكون أو ت xxبعث ال xxروح اإلن xxسان xxية م xxع ت xxكوي xxن ال xxنطفة ف xxي رح xxم األم
وتس xxتمر ف xxي ال xxوج xxود ح xxتى ب xxعد وف xxاة اإلن xxسان .إ َّن ال xxروح ه xxي م xxرآة ت xxعكس ش xxخصية اإلن xxسان وح xxيات xxه
ومشاعره.
وم xxا ال xxغرض ال xxرئ xxيسي م xxن وج xxود اإلن xxسان إال ت xxطور ورق xxي ال xxروح وب xxروز ق xxدرات xxه .ه xxذا ال xxتطور ي xxؤدي إل xxى
الxتقرب إلxى اهلل عxز وجxل ،وأمxا الxقوة املحxركxة لxه فxهي الxعلم والxعرفxان اإلﻟﻬﻲ ومxحبة الxخالxق .وكxلما عxرفxنا اهلل
وآمxxنا بxxه تxxزداد مxxحبتنا وعxxشقنا لxxه وبxxالxxتالxxي نسxxتطيع أ ْن نxxكون عxxلـى اتxxصال قxxريxxب مxxع الxxخالxxق جxxل وعxxال.
وك xxذل xxك األم xxر ك xxلما اق xxترب xxنا أك xxثر وأك xxثر م xxنه ت xxصبح ش xxخصيتنا أك xxثر ص xxفاء ون xxقاء وب xxال xxتال xxي ف xxإ َّن أع xxمال xxنا
وأفعالنا تعكس السمات والصفات اإلﻟﻬﻴﺔ بصورة أكبر.
وقxد ذكxر حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن مxقدرة الxروح عxلى كسxب الxنعوت والxصفات اإلﻟﻬﻴﺔ هxو األصxل الxحقيقي لxلروح
وهxxو مxxا يxxعني بxxأ َّن البشxxريxxة قxxد خxxلقت "عxxلى مxxثال اهلل" .إ َّن الxxسجايxxا اإلﻟﻬﻴﺔ ليسxxت خxxارجxxة عxxن نxxطاق روح
اإلن xxسان ب xxل ك xxام xxنة ومس xxتترة ف xxيها م xxثل ال xxبذرة ال xxتي ت xxكمن ف xxيها ل xxون xxورائ xxحة وع xxبير ال xxزه xxر وم xxع ال xxنمو ت xxبرز
وتتحلى هذه الصفات.
يقول حضرة بهاء اهلل:
"إ َّن كxينونxة وحxقيقة كxل شxيء قxد تجxلتا بxاسxم مxن األسxماء وأشxرقxتا بxصفة مxن الxصفات وأمxا اإلنxسان فxهو
مظهر كل األسماء والصفات ومرآة لكينونته وقد اختصه اهلل بهذا الفضل العظيم والرحمة القديمة)."(1
ت xxشير اآلث xxار ال xxبهائ xxية إل xxى ال xxرق xxي وال xxتطور ال xxتدري xxجي ل xxلروح وت xxسميه "ب xxال xxتقدم ال xxروح xxي" .وه xxو م xxا ي xxعني
اكxتساب الxقدرات لxلعمل بxموجxب مxشيئة اهلل والxتعبير عxن الxصفات والxكماالت اإلﻟﻬﻴﺔ فxي تxعامxلنا سxواء مxع
أنxxفسنا أو مxxع اآلخxxريxxن .يxxعلمنا حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأ َّن الxxسعادة الxxحقيقية والxxدائxxمة هxxي تxxلك الxxسعادة الxxتي
تتعلق بالسعي الحثيث نحو التطور والرقي الروحي.
فxاإلنxسان الxذي يxتعرف عxلى طxبيعته الxروحxية ويxسعى جxاهً xدا لxتطويxر وتxنمية روحxه أطxلق عxليه حxضرة بxهاء
اهلل لxxقب "مxxجاهxxد" أو "سxxالxxك سxxبيل الxxحق" .وقxxد أتxxى حxxضرة بxxهاء اهلل عxxلى وصxxف بxxعض مxxيزات املxxجاهxxد
الحقيقي بما يلي:
"عxلى الxشخص املxجاهxد… فxي جxميع األحxوال أن يxتوكxل عxلى الxحق وأ ْن يxبتعد عxن الخxلق ويxنقطع عxن عxالxم
الxxتراب ويxxلحق بxxرب األربxxاب وال يxxرجxxح نxxفسه عxxلى اآلخxxريxxن ويxxمحو االفxxتخار واالسxxتكبار مxxن قxxلبه ويxxتمسك
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بxxالxxصبر واالصxxطبار ويxxجعل الxxصمت شxxعاره ويxxحترز عxxن الحxxديxxث غxxير املجxxدي أل َّن الxxلسان عxxبارة عxxن نxxار
غ xxير مش xxتعلة وال xxكالم ال xxكثير س xxم ه xxال xxك .ال xxنار ال xxظاه xxري xxة تح xxرق األج xxساد أم xxا ن xxار ال xxلسان فته xxتك األرواح
واألفxxئدة .أثxxر الxxنار األولxxى تxxبقى لxxفترة قxxصيرة أ ّمxxا الxxثانxxية فxxتبقى ملxxدة قxxرنًxxا كxxامxالً .عxxلى املxxجاهxxد فxxي سxxبيل
اهلل أ ْن يxxعتبر الxxغيبة ضxxاللxxة كxxبيرة وال يxxقترب مxxنها مxxطل ًقا ألن الxxغيبة تطف• سxxراج الxxقلب املxxنير وتxxقتل حxxياة
ال xxروح .ك xxما ع xxليه أ ْن ي xxقتنع ب xxال xxقليل وي xxبتعد ع xxن ال xxكثير وي xxعتبر ل xxقاء امل xxنقطعني غ xxنيمة وال xxبعد ع xxن ال xxباذخ xxني
وامل xxتكبري xxن ن xxعمة .ع xxليه أن ي xxذك xxر اهلل ف xxي األس xxحار وي xxسعى ب xxكل ه xxمة واق xxتدار ف xxي س xxبيل م xxحبوب xxه ..وم xxا ال
يxxرضxxاه لxxنفسه عxxليه أ ْن ال يxxرضxxاه لxxغيره وال يxxقل مxxا ال يxxفعل ..عxxليه أ ْن يxxتسامxxح مxxع الxxخاط• والxxعاصxxي وال
يxحتقر نxفسه أل َّن حxسن الxخاتxمة مxجهول .وقxد يxفوز الxعاصxي حxني املxوت بxجوهxر اإليxمان ويشxرب مxن خxمر
البقاء ويعرج للمأل األعلى .وقد ينقلب املطيع واملؤمن عند صعود روحه ويقع في أسفل دركات النيران.
"إ َّن املxقصود مxن جxميع هxذه الxبيانxات املxتقنة واإلشxارات املxحكمة أ ْن يxرى الxسالxك والxطالxب كxل شxيء فxانxيًا
عxxدا اهلل وغxxير املxxعبود مxxعدو ًمxxا ،أل َّن ذلxxك مxxن صxxفات الxxعظام ومxxن سxxجية الxxروحxxانxxيني الxxتي ذكxxرت فxxي شxxرح
ص xxفات امل xxجاه xxدي xxن وال xxذي xxن يس xxلكون ف xxي م xxناه xxج ع xxلم ال xxيقني .وع xxندم xxا ي xxحقق ال xxسال xxك املخ xxلص وال xxطال xxب
الصادق هذه املقامات يمكن أ ْن نطلق عليه لفظ املجاهد الحقيقي)."(1
وضxxح ل xxنا ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأ َّن ال xxدور ال xxرئ xxيسي وال xxروح xxي ل xxلدي xxن ه xxو ال xxوص xxول إل xxى ف xxهم ح xxقيقي ل xxطبيعتنا
َّx x x
البشxريxة وإلxى مxعرفxة إرادة اهلل وهxدفxه مxن خxلقه .إ َّن املxبادئ الxروحxانxية املxرسxلة إلxينا مxن جxانxب الxحق تxبارك
وتxعالxى بxواسxطة األنxبياء واملxرسxلني تxعمل عxلى هxدايxتنا نxحو فxهم أشxمل وأعxمق لxلجوانxب الxروحxانxية املxختلفة
لxلحياة .هxذه املxبادئ تxساعxدنxا عxلى فxهم قxوانxني الxحياة والxوجxود .وفxوق ذلxك يxجب عxلينا أ ْن نxبذل كxل الجهxد
لxنحقق ونxنفذ تxعالxيم هxؤالء األنxبياء واملxرسxلني بxما يxطور قxدراتxنا وطxاقxاتxنا الxروحxانxية .مxثال عxلى ذلxك عxندمxا
ي xxري xxد ش xxخص أن يتخ xxلص م xxن ال xxتعصب والخ xxراف xxات ن xxتيجة أي xxمان xxه ب xxتعال xxيم ح xxضرة ب xxهاء اهلل ت xxكون ال xxنتيجة
زيxxادة املxxعرفxxة ومxxحبة اإلنxxسان ألخxxيه اإلنxxسان وبxxالxxتالxxي يxxؤدي هxxذا إلxxى مxxساعxxدة الxxفرد عxxلى الxxحياة بxxشكل
تأثيرا ونفوذًا.
أكثر
ً
وي xxؤك xxد ل xxنا ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأنَّ xxه ال ي xxمكن أ ْن ن xxنمو ون xxتطور روحx xيًا دون م xxجيء ال xxرس xxل وم xxعهم األح xxكام
xبيرا
xتورا حxتى لxو بxذلxنا جهً xدا ك ً
والxقوانxني اإلﻟﻬﻴﺔ لxخير البشxريxة .وبxدونxهم يxبقى املxعنى الxروحxي لxلحياة مس ً
ف xxي ك xxشفه .وله xxذا الس xxبب ي xxرى ال xxبهائ xxيون ب xxأ َّن األدي xxان ال xxسماوي xxة ه xxي ب xxمثاب xxة امل xxفتاح ال xxضروري ل xxلنجاح
والفالح الروحي في الحياة.
وحول تأثير األنبياء ومظاهر أمر اهلل على تطوير ورقي الروح البشرية يقول حضرة بهاء اهلل:
"ل xxقد ع xxلم وث xxبت م xxن ه xxذه ال xxكلمات واإلش xxارات ب xxأنَّ xxه الب xxد أ ْن يظه xxر ف xxي ع xxال xxم امل xxلك وامل xxلكوت ك xxينون xxة وح xxقيقة
ويxxكون واسxxطة لxxلفيض الxxكلي ملظهxxر اسxxم األلxxوهxxية والxxربxxوبxxية حxxتى يxxربxxي جxxميع الxxناس فxxي ظxxل تxxربxxية هxxذه
الxxشمس الxxحقيقية ويتشxxرفxxوا ويxxفوزوا بهxxذا املxxقام والxxرتxxبة املxxودعxxة فxxي حxxقائxxق األشxxياء .ولهxxذا ظهxxر األنxxبياء
واألولياء بني الناس في جميع العهود واألزمنة بكل قوة ربانية وقدرة صمدانية)."(1
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ط xxامل xxا ي xxوج xxد ل xxلدي xxن أب xxعاد اج xxتماع xxية ف xxإ َّن أه xxل ال xxبهاء ي xxعتقدون ب xxأ َّن ال xxتقشف واالب xxتعاد ع xxن ال xxناس وع xxن
االتxxصال بxxاملxxجتمع ومxxعاشxxرة اإلنxxسان يxxعد أمxً xرا غxxير ضxxروري وال يxxساعxxد عxxلى الxxنمو الxxروحxxي )عxxلى الxxرغxxم
xظرا ألن xxنا مخ xxلوق xxات اج xxتماع xxية ف xxإنَّ
م xxن أ َّن االن xxزواء ب xxني ال xxحني واآلخ xxر ق xxد ي xxكون أم xً xرا م xxنطق ًيا وص xxح ًيّا( .ون ً x
رقxينا وتxطورنxا يxعتمد عxلى ارتxباطxنا بxاآلخxريxن .وفxي الxحقيقة فxإ َّن ارتxباطxنا الxوثxيق ومxعاشxرتxنا الحxميمة مxع
اآلخxريxن وبxصورة عxالقxة مxلؤهxا املxحبة والخxدمxة والxتعاون هxو أمxر ضxروري لxعملية الxنمو الxروحxي .وقxد ربxط
حضرة بهاء اهلل بني هدف اهلل للبشرية وبني جانبّي الدين الروحاني واالجتماعي حيث قال:
"إ َّن هxxدف اهلل سxxبحانxxه وتxxعالxxى مxxن إرسxxالxxه لxxلمرسxxلني هxxو أمxxران .األمxxر األول هxxو تحxxريxxر الxxناس مxxن ظxxلمة
الجهxxل وهxxدايxxتهم إلxxى نxxور الxxعلم واملxxعرفxxة ،واألمxxر الxxثانxxي إيxxجاد السxxالم وتxxحقيق الxxرفxxاهxxية لxxلجنس البشxxري
ووضع الطرق واألساليب للوصول إلى ذلك)."(1
وب xxعبارة أخ xxرى ف xxإذا م xxا س xxار ال xxتطور االج xxتماع xxي ف xxي خ xxطاه الس xxليمة ف xxإنَّ xxه ب xxال xxتأك xxيد ت xxعبير ج xxماع xxي ع xxن
تطورنا الروحي .يقول حضرة بهاء اهلل:
"خxxلق الجxxميع إلصxxالح الxxعالxxم ،لxxعمر اهلل إ َّن شxxئون حxxيوانxxات األرض ال تxxليق بxxاإلنxxسان ،إ َّن شxxأن اإلنxxسان
هو الرحمة واملحبة والشفقة والصبر مع جميع أهل العالم)."(2
أ َّما بالنسبة لروح اإلنسان وعالقته بالجسد فيقول حضرة بهاء اهلل:
"م xxعلوم ل xxدي xxك أي xxها ال xxجناب ب xxأ َّن ال xxروح ف xxي رت xxبته ق xxائ xxم ومس xxتقر ،وإ ْن ش xxاه xxدن xxا ض xxعفًا ف xxي امل xxري xxض ف xxهو
ألسxxباب مxxانxxعة وإالّ فxxإ َّن الxxروح ال تxxضعف ..ولxxكن بxxعد خxxروج الxxروح مxxن الxxجسم يظهxxر بxxقدرة وقxxوة وغxxلبة ال
ش xxبيه ل xxها ..الح xxظوا ال xxشمس خ xxلف ال xxسحاب ف xxهي م xxضيئة ومش xxرق xxة ول xxكن وج xxود ال xxسحاب ي xxجعل ن xxوره xxا
ضxعيفًا .يxجب تشxبيه روح اإلنxسان بهxذه الxشمس حxيث جxميع أشxياء األرض مxثل جxسمه تxقوم بxاالسxتفاضxة
واإلشxراق مxن ذلxك الxنور ويسxتمر هxذا مxا لxم تxوجxد أسxباب مxانxعة وحxائxلة تxحجب نxور الxشمس وبxعد الxحجاب
يالحظ نور الشمس ضعيفًا ..إ َّن روح اإلنسان بمثابة الشمس التي تنور الجسم ومنه يستمد الجسم قوته
وعافيته)."(1
إ َّن الxxروح اإلنxxسانxxي يسxxتمر فxxي الxxحياة بxxعد مxxوت اإلنxxسان جسxxد ًيxxا ،وهxxو فxxي الxxحقيقة أبxxدي وخxxالxxد .يxxقول
حضرة بهاء اهلل:
"ف OOاع OOلم أنَّOOه ي OOصعد ح OOني ارت OOقائ OOه إل OOى أن ي OOحضر ب OOني ي OOدي اهلل ف OOي ه OOيكل ال ت OOغيّره ال OOقرون
واألع OOصار وال ح OOوادث ال OOعال OOم وم OOا يظه OOر ف OOيه وي OOكون ب OOاقO Oيًا ب OOدوام م OOلكوت اهلل وس OOلطان OOه
وجبروته واقتداره)."(2
وحxول مxوضxوع بxقاء وخxلود الxروح شxرح لxنا حxضرة عxبد الxبهاء بxأ َّن جxميع املxوجxودات املxحتويxة عxلى عxناصxر
مختلفة هي عرضة لالنحالل والتفكك حيث قال حضرته:
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"لxxيس لxxلروح مجxxموعxxة عxxناصxxر أو ذرات ،إنَّxxما هxxو جxxوهxxر قxxائxxم بxxذاتxxه ال يتجxxزأ ،ولxxذلxxك فxxإنَّxxه أبxxدي وال يxxخضع
للقانون املادي في الوجود)."(3
)مترجم عن اإلنجليزية(
أش xxار ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأ َّن اإلن xxسان ل xxم ي xxكن ل xxه وج xxود ق xxبل ب xxدء ح xxيات xxنا ع xxلى ه xxذه امل xxعمورة .وال يح xxل روح
اإلنxسان فxي نxفوس مxتعددة بxل إ َّن روح اإلنxسان دائxم الxترقxي فxي املxلكوت اإلﻟﻬﻲ بxعي ًدا عxن الxعالxم املxادي.
يxقضي الxجنني تxسعة أشهxر فxي رحxم األم ويxعد نxفسه لxدخxول هxذا الxعالxم .ويxكون الxجنني خxالل تxلك الxفترة
ق xxد اكتس xxب أج xxزاءه ال xxعضوي xxة م xxثل ال xxعيون واألط xxراف األخ xxرى ال xxالزم xxة ل xxه ل xxلعيش ف xxي ه xxذا ال xxعال xxم .وب xxامل xxثل
تxعتبر حxياتxنا املxاديxة هxذه مxثل الxرحxم لxلدخxول فxي الxعالxم الxروحxانxي .وعxلى ذلxك تxعتبر حxياتxنا مxرحxلة إعxداد
من خاللها نحصل على القدرات والطاقات الروحية والفكرية الالزمة للعيش في العالم اآلخر.
ال xxفرق ف xxي ال xxحال xxتني أ َّن ن xxمو ال xxجنني ف xxي رح xxم األم ه xxو أم xxر ل xxيس اخ xxتيار ًي xxا ول xxكن ال xxنمو ال xxفكري وال xxروح xxي
لإلنسان في هذا العالم يعتمد بشكل أساسي على جهود وفعاليات الفرد .يقول حضرة بهاء اهلل:
"إ َّن الxخالxق الxواحxد األحxد قxد خxلق البشxر جxمي ًعا مxتساويxن و ّxمxيز اإلنxسان عxلى جxميع الxكائxنات .وعxلى هxذا
فإ َّن النجاح والفشل والكسب والخسارة يعتمد على جهود اإلنسان وك ّلما زاد كفاحه ازداد تطوره)."(1
xبني ب xxأ َّن ال xxتجاوب ال xxالئ xxق
غ xxال xبًا م xxا تتح xxدث اآلث xxار ال xxبهائ xxية ع xxن األل xxطاف وال xxعناي xxات اإلﻟﻬﻴﺔ ل xxبني البش xxر وت ّ x
لxإلنxسان حxيالxها هxو أمxر ضxروري دائ ًxما لجxذب هxذه األلxطاف والxبركxات ألرواحxنا وإحxداث أي تxغيير جـxذري
داخxل نxفوسxنا .قxال حxضرة شxوقxي أفxندي بxأنَّxه "عxلى الxرغxم مxن عxظمة و شxموخ الxبركxات اإلﻟﻬﻴﺔ ولxكنها يxجب
أن تxxدعxxم بxxجهود فxxرديxxة ومسxxتمرة وإالّ ال يxxمكن لxxها أ ْن تxxكون مxxؤثxxرة أو ذات مxxيزة حxxقيقة" .وعxxليه ،فxxإنَّxxه طxxب ًقا
ل xxلمفهوم ال xxبهائ xxي ال ي xxعتبر م xxفهوم ال xxنجاة وال xxخالص ع xxطية إﻟﻬﻴﺔ ل xxنا وإنَّ xxما ه xxو ع xxبارة ع xxن ح xxوار م xxتبادل
استه ّله الحق تبارك وتعالى ولكنه بحاجة إلى مشاركة إنسانية نشطة وفطنة.
xظرا أل َّن الxطبيعة اإلنxسانxية هxي روحxية فxي جxوهxرهxا فxإ َّن أسxاس قxدراتxنا يxنبع مxن الxطاقxات الxكامxنة فxي
ون ً
أرواح xxنا .ب xxعبارة أخ xxرى ف xxإ َّن ش xxخصية اإلن xxسان وق xxدرات xxه ال xxفكري xxة وال xxروح xxية ت xxكمن ف xxي ال xxروح ح xxتى ل xxو ت xxم
الxxتعبير عxxنها بxxواسxxطة الxxحواس الخxxمس خxxالل فxxترة حxxياتxxه الxxقصيرة عxxلى األرض .مxxن الxxقرائxxح الxxتي أشxxار
إلxxيها بxxهاء اهلل أوالً :الxxعقل الxxذي يxxمثل الxxقدرة عxxلى الxxتفكير السxxديxxد والxxبحث والتحxxري .ثxxان xيًا :اإلرادة وهxxي
تمثل القدرة على العمل بإرادة شخصية.
ث xxال xثًا :ال xxعاط xxفة أو ال xxقدرة ع xxلى ال xxحس واإلدراك وال xxتروي امل xxدروس وامل xxيل ن xxحو ال xxتضحية ال xxذات xxية )وت xxسمى
أحيانًا اإليثار(.
فهxxذه الxxقوى واملxxواهxxب تxxعتبر مxxيزة فxxريxxدة فxxي الxxجنس البشxxري أمxxا الxxحيوانxxات وصxxور الxxحياة األخxxرى فxxال
تxوجxد لxديxها الxقوة الxناطxقة كxتلك الxتي يxمتلكها اإلنxسان .ومxع أ َّن حxياة الxحيوان هxي شxكل مxن أشxكال الxذكxاء
وال xxعاط xxفة ،أال إنَّ xxها ال ت xxرق xxى إل xxى ال xxوع xxي وال xxشعور اإلن xxسان xxي و ت xxتصرف ال xxحيوان xxات ط xxب ًقا ل xxغرائ xxزه xxا ال xxتي
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ت xxتحكم ب xxجان xxب م xxن ب xxنيتها الجس xxدي xxة ول xxكنها ال ت xxملك ق xxوة ال xxفكر ال xxواع xxي و ال xxبحث و التح xxري ال xxعقالن xxي أو
اإلرادة التي تم ّيز الوجود اإلنساني .حتى أ َّن الحيوان ال يدرك سبب وجوده.
يبني لنا الدين البهائي بصورة واضحة بأ َّن الوجود الجسدي لإلنسان قد تطور وارتقى تدريجيًا من مراحل
ّ
دانxxية إلxxى مxxراحxxل أعxxلى حxxتى وصxxل إلxxى مxxا هxxو عxxليه فxxي وقxxتنا الxxحاضxxر مxxن زيxxنة وكxxمال ،فxxالxxكرة األرضxxية
م xxكان ن xxشأة اإلن xxسان وت xxطوره م xxثلما رح xxم األم ه xxو م xxنشأ ال xxجنني .وف xxي ه xxذا ال xxخصوص ي xxقول ح xxضرة ع xxبد
البهاء:
"وال شxك أ َّن الxنطفة البشxريxة مxا أخxذت هxذه الxصورة دفxعة واحxدة ومxا كxانxت مظهxر قxولxه تxعالxى )فxتبارك اهلل
أحxسن الxخالxقني( لهxذا أخxذت حxاالت مxتنوعxة بxالxتدريxج وظهxرت فxي هxيئات مxختلفة حxتى تجxلت وهxذا الجxمال
والxxكمال والxxحسن والxxلطافxxة ،إذًا صxxار مxxن الxxواضxxح املxxبرهxxن أ َّن نxxشوء اإلنxxسان ونxxم ّوه عxxلى الxxكرة األرضxxية
حxxتى بxxلوغxxه هxxذا الxxكمال كxxان مxxطابً xقا لxxنشوء اإلنxxسان ونxxموه فxxي رحxxم األم بxxالxxتدريxxج وانxxتقالxxه مxxن حxxال إلxxى
حال ومن هيئة وصورة إلى هيئة وصورة أخرى)."(1
ومxxع ذلxxك أك َّ xد حxxضرة عxxبد الxxبهاء بxxأ َّن الxxجنس البشxxري خxxالل مxxراحxxل تxxطوره وتxxكامxxله الxxطويxxلة كxxان ومxxازال
مميّزًا عن الحيوان حيث قال حضرته:
"تxxمر نxxطفة اإلنxxسان مxxجاالت مxxختلفة ودرجxxات مxxتعددة حxxتى يxxنطبق عxxليها قxxولxxه تxxعالxxى )فxxتبارك اهلل أحxxسن
الxخالxقني( وتظهxر فxيها آثxار الxرشxد والxبلوغ .وعxلى هxذا املxنوال كxان وجxود اإلنxسان عxلى هxذه الxكرة األرضxية
مxxن الxxبدء حxxتى وصxxل إلxxى هxxذه الxxحال مxxن الxxهيئة وجxxمال األخxxالق بxxعد أن مxxضت عxxليه مxxدة طxxويxxلة واجxxتاز
درجxات مxختلفة ،ولxكنه مxن بxدء وجxوده كxان نxو ًعxxا مxمتازًا .كxذلxك نxطفة اإلنxسان فxي رحxم األم كxانxت فxي أ َّول
أمxرهxا بxهيئة عxجيبة فxانxتقل هxذا الxهيكل مxن تxركxيب إلxى تxركxيب ومxن هxيئة إلxى هxيئة ومxن صxورة إلxى صxورة
حxتى تجxلت الxنطفة فxي نxهايxة الجxمال والxكمال ،ولxكنها عxندمxا كxانxت فxي رحxم األم وفxي تxلك الxهيئة الxعجيبة -
ال xxتي ت xxغاي xxر ت xxما ًمxxا م xxا ه xxي ع xxليه اآلن م xxن ال xxشكل وال xxشمائ xxل -ك xxان xxت ن xxطفة ن xxوع م xxمتاز ال ن xxطفة ح xxيوان وم xxا
تغيرت نوعيتها وماهيتها أبدا)."(1
وعxxلى هxxذا فxxإ َّن الxxعنصر اإلنxxسانxxي ومxxنذ مxxراحxxله األولxxية عxxلى الxxرغxxم مxxن تxxشابxxهه لxxبعض الxxحيوانxxات بxxشكل
سxطحي وبxسيط فxإنّxه يxعتبر مxميّزًا وأعxلى مxرتxبة مxن غxيره مxن الxكائxنات ،كxما يxعتبر وجxود الxروح لxإلنxسان أو
النفس الناطقة ميزة خاصة به كما ُ
شرح ساب ًقا.
وع xxلى أي ح xxال ،ف xxإ َّن ج xxسم اإلن xxسان م xxكون م xxن ع xxناص xxر م xxختلفة وت xxؤدي وظ xxائ xxف م xxتعددة م xxثلما ال xxحال ف xxي
الxxحيوانxxات ،ويxxتعرض هxxذا اإلنxxسان خxxالل حxxياتxxه إلxxى مxxعانxxاة وبxxحاجxxة إلxxى رغxxبات جxxسمية مxxثل الxxحيوانxxات
م xxنها :ال xxجوع ،ال xxرغ xxبة ال xxجنسية ،ال xxخوف ،األل xxم ،ال xxغضب ،امل xxرض ال xxعضوي وال xxفكري ..إل xxخ .ه xxذا ال xxوض xxع
يؤدي إلى خلق توتر وجهد داخل أنفسنا حيث إ َّن احتياجاتنا الجسمية ورغباتنا تدفعنا إلى التصرف مثل
ال xxحيوان xxات ،ب xxينما ت xxدف xxعنا ط xxبيعتنا ال xxروح xxية ن xxحو أه xxداف وم xxرام أخ xxرى .ش xxرح ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأ َّن ال xxعمل
واملxثابxرة لxكبح جxماح رغxباتxنا الxجسمية وتxوجxيهها لxالتxجاه الxصحيح هxو أمxر ضxروري لxعملية نxمونxا وتxطورنxا.
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ومxن أجxل الxوصxول إلxى درجxة الxكمال واالعxتدال فxي الxحياة يxجب الxتوفxيق والxتالؤم بxني احxتياجxاتxنا الxجسمية
والروحية.
يxجب عxلينا أن نجهxد فxي أن تxسيطر طxبيعتنا الxروحxانxية عxلى الxرغxبات الxجسمانxية ،وإال سxتسيطر رغxباتxنا
الxجسمية عxلى حxياتxنا ،ونxصبح بxالxتالxي كxالxعبيد لهxذه الxرغxبات ونxفقد الxكثير مxن قxدراتxنا وطxاقxاتxنا الxروحxية.
ف xxال xxشخص امل xxدم xxن ع xxلى املخ xxدرات واملش xxروب xxات ال xxكحول xxية ع xxلى س xxبيل امل xxثال ال يس xxتطيع أن ي xطّور ق xxدرات xxه
الxروحxية إال إذا تحxرر مxن تxلك اآلفxة .وأي ً
xصب اهxتمامxنا عxلى األمxور املxاديxة وركxزنxا كxل فxكرنxا فxي
xضا إذا ان ّ
ذلك فإ َّن هذا سيسلب الكثير من وقتنا وطاقاتنا الالزم لتنمية وتطوير طبيعتنا الروحية.
وع xxلى ع xxكس م xxا ت xxذه xxب إل xxيه ب xxعض امل xxذاه xxب ال xxدي xxنية وال xxفلسفية ،ف xxإ َّن ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ال ي xxقر ب xxأ َّن ال xxرغ xxبات
الxxجسمانxxية لxxإلنxxسان شxxريxxرة أو سxxيئة ،ذلxxك أل َّن مخxxلوقxxات اهلل سxxبحانxxه وتxxعالxxى خxxير مxxحض فxxي جxxوهxxرهxxا.
وفxي الxواقxع إ َّن الهxدف الxرئxيسي لxجسم اإلنxسان وقxدراتxه هxو أن يxكون أداة جxيدة لxتطويxر وتxنمية روحxه .ومxع
اسxتمرار تxحكم الxروح بxطاقxات وقxوى جxسم اإلنxسان يxصبح الxجسم وسxيلة لxلتعبير عxن اإلمxكانxات الxروحxية
له .وما األهواء النفسية والشهوات اإلنسانية إال العائق الوحيد لرقي الروح وتقدمها.
فxمثالً تxعتبر الxرغxبة الxجنسية عxطية إﻟﻬﻴﺔ لxإلنxسان ،وإ َّن املxكان الxصحيح والxوحxيد لxلتعبير عxنها يxنحصر فxي
الxxزواج الشxxرعxxي الxxصحيح وهxxو تxxعبير قxxوي عxxن الxxسجية الxxروحxxية لxxلمحبة .ومxxع ذلxxك فxxإ َّن نxxفس هxxذه الxxرغxxبة
الجنسية لو أسيء استخدامها يمكن أن تؤدي إلى االنحراف والفساد وحتى إلى أفعال مدمرة وهدامة.
xظرا أل َّن الxجسم هxو املxكان لتجّ xلي الxروح اإلنxسانxي فxمن األهxمية االهxتمام والxعنايxة بxه .فxحضرة بxهاء اهلل
ون ً
ال ي xxشجع ع xxلى ال xxزه xxد وال xxتقشف وإنَّ xxما رك xxز ع xxلى امل xxحاف xxظة ع xxلى ص xxحة ال xxجسم ،وله xxذا ن xxالح xxظ ب xxأ َّن اآلث xxار
الxx xبهائxx xية احxx xتوت عxx xلى عxx xدد مxx xن األحxx xكام الxx xعملية الxx xخاصxx xة بxx xالxx xعنايxx xة بxx xالxx xجسم مxx xثل :الxx xتغذيxx xة السxx xليمة،
االس xxتحمام امل xxنتظم ..إل xxخ .ه xxذه األح xxكام وغ xxيره xxا م xxن أح xxكام وت xxعال xxيم وم xxبادئ ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ي xxأخ xxذ م xxبدأ
xبيرا مxن حxيث األهxمية ،أل َّن األمxور تxكون ذات فxائxدة ومxنفعة عxندمxا نxعتدل فxي إجxرائxها
االعxتدال فxيها حxيّزًا ك ً
ومضرة عندما نتطرف في تنفيذها.
تxxقر اآلثxxار املxxباركxxة عxxلى نxxحو بxّ xني بxxأ َّن هxxناك بxxعض الxxعناصxxر الxxعضويxxة الxxخارجxxة عxxن تxxحكم اإلنxxسان مxxثل
الxنقص الxوراثxي أو نxقص الxتغذيxة أثxناء الxطفولxة ،وتxؤثxر بxشكل كxبير عxلى نxمو الxفرد خxالل حxياتxه .ولxكن هxذه
املxؤثxرات املxاديxة ليسxت دائxمة وال تسxتطيع إيxذاء الxروح ،وفxي أسxوأ الxحاالت يxمكن لxها أن تxع ّوق مxؤقxتًا عxملية
الxنمو الxروحxي وحxتى هxذا الxتأثxير يxمكن لxه أن يxتوازن نxتيجة أيxة تxطورات سxريxعة .فxي الxواقxع تشxرح اآلثxار
املxxباركxxة الxxبهائxxية بxxأنَّxxه غxxالxبًا مxxا تxxكون عxxزيxxمة اإلنxxسان وشxxجاعxxته وكxxفاحxxه ضxxد نxxقائxxصه الxxنفسية والxxجسمية
وال xxذه xxنية ه xxي ال xxتي ت xxنمي ط xxاق xxات xxه ال xxروح xxية وت xxنعشها وه xxذه ال xxنقائ xxص ت xxعد ن xxعمة ف xxي ث xxوب ن xxقمة وت xxساع xxد
اإلنxxسان عxxلى نxxموه الxxروحxxي .وبxxناء عxxليه فxxإ َّن االعxxتقاد بxxإ َّن الxxحالxxة الxxجسمية لxxإلنxxسان يxxمكن أن تxxؤثxxر عxxلى
عxملية الxنمو الxروحxي لxه ولxو بxصورة مxؤقxتة إالَّ إنَّxها شxديxدة يxغايxر االعxتقاد بxإ َّن اإلنxسان عxبارة عxن مxزيxج مxن
الجينات وعناصر بيئية طبيعية طب ًقا العتقاد العديد من الفالسفة املاديني .يقول حضرة عبد البهاء:
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"كxل مxوجxود البxد لxه مxن أن يxكون إ ّxمxا فxي حxالxة ارتxقاء أو فxي حxالxة تxدنxي ،فxليس هxناك فxي الxكائxنات تxوقxف،
ذلxxك أل َّن جxxميع الxxكائxxنات لxxها حxxركxxة جxxوهxxريxxة ..وكxxذلxxك الxxحال فxxي عxxالxxم األرواح فxxإذا لxxم يxxتحقق لxxلروح الxxرقxxي
فxهو تxوقxف ،ولxكن الxتوقxف مxمتنع أل َّن الحxركxة مxن لxوازم الxوجxود الxذاتxية الxتي ال انxفكاك لxها ..مxن الxواضxح أنَّ
الxروح ال تxوقxف لxها وال تxدنٍّ ،وملxا لxم يxكن لxلروح تxدنxي فxال بxد لxها مxن الxترقxي ،وبxالxرغxم مxن أ َّن املxراتxب محxدودة
إال إ َّن الxxفيوضxxات الxxربxxانxxية غxxير محxxدودة والxxكماالت اإلﻟﻬﻴﺔ غxxير مxxتناهxxية ،ولهxxذا فxxالxxروح فxxي رقxxي دائxxم ألنَّ
اكتسابها للفيض مستمر)."(1
إ َّن م xxوض xxوع ت xxطور اإلن xxسان م xxن خ xxالل ال xxكفـاح وامل xxعان xxاة ق xxد ورد ف xxي ال xxكثير م xxن اآلث xxار ال xxبهائ xxية .وم xxع أنَّ
xقدارا م xxعينًا م xxن امل xxعان xxاة
ال xxعدي xxد م xxن ح xxاالت امل xxعان xxاة ن xxات xxجة ع xxن إه xxمال xxنا وي xxمكن ت xxجنبها ،أال أ َّن ه xxناك م ً x
ضxروري أليxة عxملية لxلنمو .فxي الxواقxع نxفهم ونxدرك بxأ َّن املxعانxاة والxتضحية هxما عxنصران رئxيسيان لxلوصxول
إلxى الxنجاح املxادي والxفكري .وبxناء عxليه يxجب أن ال نسxتغرب لـxو قxلنا بxأ َّن كxفاحxنا نxحو الxوصxول إلxى الxنمو
الروحي يتطلب توفر هذه العناصر نفسها .يقول حضرة عبد البهاء:
"كxxل مxxا هxxو هxxام فxxي هxxذا الxxعالxxم يxxتطلب اعxxتناء شxxدي ً xدا مxxن طxxالxxبه .وعxxلى كxxل مxxكافxxح أن يتحxxمل الxxصعاب
واملxشقات إلxى أن يxصل إلxى مxقصده ويxحقق الxنجاح الxكبير .هxذا هxو حxال كxل مxن يxتعلق بهxذا الxعالxم .أمxا
ما يتعلق العالم اآلخر فهو أعلى مرتبة وشأنا)) ."(1مترجم عن اإلنجليزية(
وه xxذا ي xxجعلنا ن xxتطرق للح xxدي xxث ع xxن امل xxفهوم ال xxبهائ xxي ل xxلعالق xxة ب xxني ال xxخير والش xxر ف xxي اإلن xxسان وي xxصفها ل xxنا
حضرة عبد البهاء بقوله:
" ...لxيس فxي الxفطرة شxر بxل كxلها خxير حxتى الxصفات واألخxالق املxذمxومxة املxالزمxة لxذاتxية الxبعض مxن الxنوع
اإلنxسانxي فxإنَّxها فxي الxحقيقة ليسxت مxذمxومxة .مxثالً يxالحxظ فxي بxدايxة حxياة الxطفل الxذي يxرضxع مxن الxثدي إنَّ
آثxار الحxرص بxاديxة مxنه كxما يxشاهxد مxنه أي ً
xضا آثxار الxغضب والقهxر ،وإذا يxقال إ َّن الxحسن والxقبح كxالهxما
فطري في الحقيقة اإلنسانية وهذا مناف للخير املطلق الذي هو في الخلقة والفطرة .فالجواب إ َّن الحرص
الxذي هxو طxلب الxزيxادة صxفة مxمدوحxة لxو اسxتعملت فxي مxوضxعها ،فxمثالً لxو يحxرص اإلنxسان عxلى تxحصيل
xيما ذا م xxروءة وع xxدال xxة ف xxإ َّن ذل xxك م xxمدوح جً x xدا .ول xxكن ه xxذه ال xxصفات ل xxو
ال xxعلوم وامل xxعارف وع xxلى أن ي xxكون رح ً x
استعملت في غير موضعها لكانت مذمومة ،إذًا صار من املعلوم أنَّه ال يوجد في الفطرة شر أب ًدا".
وله xxذا ال ي xxقبل ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي م xxفهوم "الخ xxطيئة األص xxلية" أو أي xxة ع xxقيدة أخ xxرى ت xxعتبر ال xxناس ف xxي األص xxل
مذنبني أو فيهم الشر أو أ َّن عنصر الشر ضمن عناصر اإلنسان الطبيعية .فجميع القوى وامللكات الكامنة
xنمونxا وتxط ّورنxا الxروحxي .وبxاملxثل فxإ َّن الxتعالxيم الxبهائxية
فxينا هxي مxواهxب وبxركxات إﻟﻬﻴﺔ وذات نxفع بxشكل عxام ل ّ
xسمى بxxالxxشيطان أو اإلبxxليس أو أيxxة قxxوى شxxيطانxxية .ولxxكن يxxمكن تxxفسير الشxxر عxxلى أنَّxxه
تxxرفxxض وجxxود مxxا يّ x
غ xxياب ال xxخير وأ َّن ال xxظالم ه xxو ح xxجب ال xxنور وأ َّن ال xxبرودة ت xxعنى غ xxياب الح xxرارة) .(2وم xxثلما ال xxشمس م xxصدر
الxحياة فxي الxنظام الxشمسي فxإ َّن هxناك قxوة عxظمى وقxدرة فxي الxكون واحxدة ،هxي تxلك الxتي نxنعتها "بxاهلل"
َّ
جل وعال.
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وع xxلى أي ح xxال إذا ب xxعدن xxا ع xxن اهلل س xxبحان xxه وت xxعال xxى ب xxمحض إرادت xxنا أو ل xxم ن xxبذل الجه xxد ال xxكاف xxي ل xxتطوي xxر
قxدراتxنا الxروحxية تxكون الxنتيجة الxنقص والxبعد عxن الxكمال .قxد تxكون أحxيانًxا فxي حxياتxنا أو فxي حxياة املxجتمع
نxxقائxxص يxxمكن أن نxxطلق عxxليها "نxxقاطًxxا سxxوداء" .هxxذه الxxنقاط هxxي الxxنقائxxص والxxبعد عxxن الxxكمال .وقxxد وضxxح
حضرة عبد البهاء بأ َّن "الشر هو النقص".
xسمى هxذا عxمالً شxري ًxرا أل َّن ذلxك تxعبير عxن غxريxزة الxنمر مxن أجxل
إذا قxام الxنمر بxقتل والxتهام حxيوان آخxر ال ي ّ
بxقائxه .أمxا إذا قxام إنxسان بxقتل وأكxل لحxم أخxيه اإلنxسان فxإ َّن هxذا الxعمل يxعتبر شxري ًxرا وإجxرامxيًا وهxو عxمل
ال يعبر عن طبيعتنا الحقيقية ألنَّنا نستطيع عمل خالف ذلك.
وب xxما أنَّ xxنا مخ xxلوق xxات ل xxم ن xxصل ل xxدرج xxة ال xxكمال ب xxعد ف xxإ َّن أم xxام xxنا اح xxتياج xxات ج xxوه xxري xxة ع xxلينا ت xxلبيتها .ه xxذه
االحxتياجxات جxزء مxنها مxادي ومxلموس وجxزء آخxر روحxي وغxير مxلموس .إنَّxها إرادة الxحق الxتي جxعلتنا هxكذا
ووضxعتنا فxي هxذه الxرتxبة .وأل َّن مxحبة اهلل لخxلقه عxظيمة وواسxعة فxإنَّxه سخxر لxنا كxل شxيء لxتلبية احxتياجxاتxنا.
أمxا إذا قxمنا بxتلبية بxعض احxتياجxاتxنا بxطرق غxير مشxروعxة أو غxير صxحيحة مxتعمديxن أو عxن جxهالxة ،نxكون
عxندهxا قxد تxصرفxنا بxخالف طxبيعتنا الxحقيقية وأوجxدنxا داخxل أنxفسنا شxهوات جxديxدة تxتعارض واحxتياجxاتxنا
الحقيقية .وفي هذا الخصوص يقول حضرة عبد البهاء:
" ..االسxxتعداد عxxلى قxxسمني :اسxxتعداد فxxطري واسxxتعداد اكxxتسابxxي ،فxxاالسxxتعداد الxxفطري الxxذي خxxلقه اهلل
ك xxله خ xxير م xxحض إذ ل xxيس م xxن ش xّ xر ف xxي ال xxفطرة أم xxا االس xxتعداد االك xxتساب xxي ف xxهو س xxبب ح xxصول الش xxر ،م xxثالً
خ xxلق اهلل ج xxميع البش xxر ووه xxبهم ق xxاب xxلية واس xxتعدا ًدا ليس xxتفيدوا م xxن الشه xxد وال xxسكر وي xxتضرروا ويه xxلكوا م xxن
الxسم ،فهxذه الxقابxلية واالسxتعداد كxالهxما فxطري أعxطاهxما اهلل لجxميع الxنوع اإلنxسانxي عxلى حxد سxواء ولxكن
xقدارا ويxxزيxxد عxxليه شxxيئًا فxxشيئًا حxxتى
اإلنxxسان يشxxرع فxxي اسxxتعمال الxxسم قxxليالً قxxليالً ويxxتناول مxxنه كxxل يxxوم مً x
يxxصل األمxxر إلxxى أنَّxxه لxxو لxxم يxxتناول كxxل يxxوم درهxً xما مxxن األفxxيون لهxxلك وانxxقلب اسxxتعداده الxxفطري انxxقال ًبxxا كxxل ًيا
xغيرا ج xxذر ًي xxا ح xxتى ي xxتحول إل xxى ال xxعكس بس xxبب ت xxفاوت
ف xxان xxظروا ك xxيف ي xxتغير االس xxتعداد وال xxقاب xxلية ال xxفطري xxة ت ً x
ال xxعادة وال xxترب xxية ف xxليس االع xxتراض ع xxلى األش xxقياء م xxن ج xxهة االس xxتعداد وال xxقاب xxلية ال xxفطري xxة ب xxل م xxن ج xxهة
االستعداد والقابلية االكتسابية)."(1
ب ّxني لxنا حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن الxكبر والxغرور واألنxانxية هxي مxن عxظائxم املّ xعوقxات لxلنمو الxروحxي لxإلنxسان .الxكبر
ي xxعني امل xxبال xxغة ف xxي رف xxع ش xxأن وأه xxمية اإلن xxسان ل xxنفسه وه xxذا ي xxؤدي إل xxى اإلح xxساس ب xxتفوق اإلن xxسان ع xxلى
اآلخxxريxxن .إ َّن الxxشخص املxxتكبر واملxxغرور يxxشعر بxxأنَّxxه يxxسيطر تxxما ًمxxا عxxلى حxxياتxxه وعxxلى الxxظروف املxxحيطة بxxه
كxxما أنَّxxه يxxتطلع إلxxى الxxقوة والxxسيطرة عxxلى اآلخxxريxxن أل َّن هxxذه الxxقوة والxxسيطرة تxxحفظ لxxه اإلحxxساس بxxالxxتفوق
وال xxتعال xxي امل xxوه xxوم ال xxذي ي xxشعر ب xxه .وع xxلى ذل xxك ي xxعتبر ال xxكبر وال xxغرور ع xxائ ً xقا أم xxام ال xxنمو ال xxروح xxي ألنَّ xxه ي xxدف xxع
بxxاإلنxxسان املxxغرور إلxxى تxxصور طxxموحxxات عxxديxxدة ويxxحاول تxxحقيقها ولxxكنها مxxبنية عxxلى أوهxxام وخxxياالت بxxاطxxلة
في ذهنه.
ب xxعبارة أخ xxرى ،إ َّن امل xxفتاح ل xxدراس xxة وف xxهم األخ xxالق xxيات والس xxلوك xxيات ال xxبهائ xxية ي xxبدأ ب xxدراس xxة ال xxفكر ال xxبهائ xxي
لxحقيقة الxتطور الxروحxي .فxما يxفضي إلxى الxرقxي الxروحxي هxو الxخير ،ومxا يxؤدي إلxى إعxاقxته هxو الشxر بxذاتxه.
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وبxxناء عxxليه ،فxxمن وجxxهة الxxنظر الxxبهائxxية فxxإ َّن مxxعرفxxة الxxخير مxxن الشxxر أو الxxصواب مxxن الخxxطأ يxxعني الxxوصxxول
إلxxى مxxرحxxلة مxxعينة مxxن الxxعلم واملxxعرفxxة الxxذاتxxية الxxتي تxxتيح لxxنا درك ومxxعرفxxة الxxشيء املxxساعxxد لxxتطورنxxا الxxروحxxي
والxxشيء املxxعيق لxxه) .(1وال يxxمكن الxxحصول عxxلى هxxذا الxxنوع مxxن الxxعلم واملxxعرفxxة إ َّ
ال مxxن خxxالل تxxعالxxيم األنxxبياء
واملرسلني.
xرارا بxxأ َّن الxxديxxن الxxسماوي هxxو وحxxده الxxقادر عxxلى إنxxقاذنxxا مxxن وهxxدة الخxxطيئة
xرارا ومً x
أك َّ xد حxxضرة بxxهاء اهلل كً x
والxنقيصة .والسxبب فxي ذلxك أ َّن اهلل جxلت قxدرتxه أرسxل األنxبياء واملxرسxلني ومxظاهxر أمxره لxيضيئوا لxنا الxطريxق
لxxلرقxxي الxxروحxxي وأن يxxنعشوا قxxلوبxxنا بxxمحبة اهلل لxxكي نxxدرك طxxاقxxاتxxنا الxxحقيقية ونxxبذل الجهxxد حxxتى نxxبقي عxxلى
وص xxال م xxع اهلل .ه xxذا ه xxو ط xxوق ال xxنجاة ال xxذي ي xxأت xxي ب xxه ال xxدي xxن .إال أ َّن ك xxل ذل xxك ال ي xxجنّبنا ال xxوق xxوع ب xxشيء م xxن
"الخxطيئة األصxلية" وال يحxمينا مxن بxعض الxقوى الxشيطانxية وإنَّxما يحxررنxا مxن طxبيعتنا الxدانxية ويxفك قxيودنxا
التي تجلب لنا اليأس لنا وتهدد حياتنا االجتماعية بالدمار وتنّور طريقنا نحو سعادة حقيقية ومرضية.
حً xقا إ َّن السxبب الxحقيقي وراء كxل مxا يxعانxيه الxعالxم مxن مxحن وأزمxات وتxعاسxة تxعصف بxه عxلى مxدى واسxع
هو أ َّن البشرية ابتعدت عن الدين الحقيقي واملبادئ الروحانية .إ َّن العالج الوحيد وطريق النجاة في أي
عxصر كxما يxعتقد الxبهائxيون هxو الxرجxوع إلxى اهلل مxرة أخxرى واإليxمان بxرسxولxه لxذلxك الxعصر وأتxباع تxعالxيمه
وأحxxكامxxه .أشxxار حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأنَّxxه لxxو نxxظرنxxا إلxxى أحxxوالxxنا فxxي وضxxعنا الxxحالxxي سxxندرك فxxي نxxهايxxة األمxxر
ونxقر بxأنَّxنا ال نxملك ألنxفسنا شxيئًا .فxكل مxا نxحن عxليه أو نxملكه مxن جxسم مxادي وروح مxا هxو إالّ مxن خxالxقنا
عxز وجxل .وأل َّن اهلل قxد وهxبنا كxل هxذه الxعطايxا ،فxإنَّxنا فxي املxقابxل نxشعر بxااللxتزام تxجاه سxبحانxه وتxعالxى .قxال
حضرة بهاء اهلل بأ َّن للعباد وظيفتني تجاه الخالق عز وجل:
"إ َّ
ن أول مOا كOتب اهلل عOلى الOعباد عOرفOان مشOرق وحOيه ومOطلع أمOره الOذي كOان مOقام نOفسه فOي
عOالOم األمOر والخOلق ...إذا فOزتOم بهOذا املOقام األسOنى واألفق األعOلى يOنبغي لOكل نOفس أن يOتّبع
ما أمر به من لدى املقصود ألنَّهما معًا ال يقبل أحدهما دون اآلخر)."(1
وفxxي مxxقام آخxxر ذ ّكxxر حxxضرة بxxهاء اهلل أتxxباعxxه بxxأ َّن تxxلك الxxوظxxيفة الxxتي مxxنحنا اهلل إيxxاهxxا مxxا هxxي إالَّ ملxxنفعتنا
وم xxصلحتنا .إ َّن اهلل ل xxيس ب xxحاج xxة إل xxى أدع xxيتنا وط xxاع xxتنا ألنَّ xxه غ xxني ع xxن ال xxعامل xxني .وع xxلى ذل xxك ي xxجب أ ْن ن xxكون
مxطمئنني بxأ َّن كxل مxا يxفعله الxحق تxبارك وتxعالxى هxو لxخير البشxر ونxابxع مxن مxحبته الxالمxتناهxية ملخxلوقxاتxه وال
مصلحة له في ذلك .يقول حضرة بهاء اهلل:
"وكّ Oلما أمOرتَ بOه عOبادك مOن بOدايOع ذكOرك وجOواهOر ثOنائOك هOذا مOن فOضلك عOليهم لOيصعدن بOذلOك
OقدسOا عOن وصOف
ًO
إلOى مOقر الOذي خOلق فOي كOينونOاتOهم مOن عOرفOان أنOفسهم وإنَّOك لOم تOزل كOنت م
ما دونك وذكر ما سواك).”(2
بxاخxتصار إ َّن السxبب الxروحxي لxحياتxنا عxلى هxذه األرض هxو اإلعxداد نxفسيًا وروحxيًا أل َّن حxياتxنا هxي مxرحxلة
تxxطور يxxجب مxxن خxxاللxxها أ ْن نxxركxxز عxxلى تxxطويxxر وتxxنمية حxxياتxxنا الxxروحxxية الxxفطريxxة وقxxدراتxxنا الxxفكريxxة والxxذهxxنية.
xظرا أل َّن هxذه الxقوى والxقدرات هxي االسxتعداد الxفطري لxروحxنا الxخالxد ،لxذا فxإنَّxها أبxديَّxة وعxلينا أ ْن نxجاهxد
ون ً
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فxxي تxxطويxxرهxxا .وطxxاملxxا أ َّن الxxروح هxxو الxxجانxxب الxxوحxxيد الxxذي يxxبقى لxxنا إلxxى األبxxد ،فxxإنَّxxه يسxxتحق م xنّا مxxثل تxxلك
املجهودات .فكل شيء يدعم تطورنا الروحي هو خير محض وما يعيقه هو شر مقيت.
أرسxل اهلل تxعالxى األنxبياء واملxرسxلني لxيوضxحوا لxنا املxبادئ الxحقيقية الxتي تxحكم طxبيعتنا الxروحxية .مxن أجxل
أ ْن نxxتنعم بxxحياة نxxاجxxحة سxxعيدة يxxجب أ ْن نxxتوجxxه إلxxى الxxرسxxالxxة الxxسماويxxة ونxxقبل بxxتعالxxيم األنxxبياء واملxxرسxxلني
ومxظاهxر أمxر اهلل .وبxعملية الxنمو هxذه يسxتطيع الxفرد أن يxعكس بxصورة أكxمل تxلك الxصفات اإلﻟﻬﻴﺔ ويxتقرب
إلxيها .وفxي نxفس الxوقxت إ َّن املxبادئ االجxتماعxية الxتي أتxى بxها األنxبياء واملxرسxلون إ ْن تَّ xم تxطبيقها بxشكل جxيد
وصxحيح فxإنَّxها تxساعxد عxلى خxلق جxو اجxتماعxي مxناسxب لxعملية الxنمو الxروحxي .إ َّن خxلق جxو اجxتماعxي كهxذا
يعتبر من وجهة النظر الروحية ذلك الهدف األساسي للمجتمع اإلنساني.
xعيارا أخxالقً xيا عxالً xيا ودعxانxا إلxى املxجاهxدة واملxكافxحة بxكل قxدراتxنا لxلوصxول إلxيه.
وضxع لxنا حxضرة بxهاء اهلل م ً
وب xxما أ َّن اهلل ج xxل وع xxال ق xxد وه xxب ل xxنا اإلرادة الح xxرة ف xxإنَّ xxنا ف xxي ن xxهاي xxة األم xxر م xxسئول xxون أم xxام xxه ع xxن ت xxصرف xxات xxنا
وأعxمالxنا .إ َّن اهلل عxادل وال يح ِّxمل عxلينا مxا ال طxاقxة لxنا بxه وفxي نxفس الxوقxت إنَّxه عxطوف ورحxيم ويxغفر الxذنxوب
ويxسامxح مxن يxتوب إلxيه تxوبxة صxادقxة .فxي تxعبير رائxع وجxميل يxصف حxضرة بxهاء اهلل الxسجايxا األخxالقxية و
الصفات الروحانية لألفراد ويدعو أتباعه إلى السير على هذه النهج بقوله املبارك:
"كOن فOي الOنعمة مOنف ًقا وفOي فOقدهOا شOاكً Oرا وفOي الOحقوق أمOينًا وفOي الOوجOه طOل ًقا ولOلفقراء كOن ًزا
ول OOألغ OOنياء ن OOاص OOحً ا ول OOلمنادي م OOجيبًا وف OOي ال OOوع OOد وفO Oيًّا وف OOي األم OOور م OOنصفًا وف OOي الج OOمع
OرجOا ولOلظمآن
OراجOا ولOلهموم ف ً O
صOامOتًا وفOي الOقضاء عOادالً ولOإلنOسان خOاضOعًا وفOي الOظلمة س ً O
بحً Oرا ولOلمكروب مOلجً أ ولOلمظلوم نOاصً Oرا وعOضدًا وظهً Oرا وفOي األعOمال مOتقيًا ولOلغريOب وطOنًا
ولOلمريOض شOفا ًء وللمسOتجير حOصنًا ولOلضريOر بOص ًرا وملOن ضOل صOراطًا ولOوجOه الOصدق جOماالً
روحOا ولOجنود الOعدل رايOة وألفق
ًO
OرشOا ولجسOد الOعالOم
ولOهيكل األمOانOة طOرازًا ولOبيت األخOالق ع ًO O
الOOخير نOOو ًرا ولOOألرض الOOطيبة رذاذًا ولبحOOر الOOعلم فOOل ًكا ولOOسماء الOOكرم نجOOمً ا ولOOرأس الOOحكمة
ً
بياضا ولشجر الخشوع ثم ًرا)."(1
إكليالً ولجبني الدهر
املظاهر اإلﻟﻬﻴﺔ:
كxما بxيّنا سxابً xقا ،فxإ َّن الxتعالxيم الxبهائxية تxشير إلxى أ َّن الxقوة املح ّxركxة لجxميع أشxكال الxتطور اإلنxسانxي مxنبعها
الxفيض اإلﻟﻬﻲ الxذي يxأتxي بxه الxرسxل ومxظاهxر أمxر اهلل .قxد ال يxتفق الxبعض عxلى أ َّن الxتاريxخ اإلنxسانxي قxد
تxأثxر بشxدة بxما جxاء بxه مxؤسxسو أديxان الxعالxم الxعظام .إ َّن اآلثxار الxعظيمة الxتي أوجxدتxها الxحضارة املxسيحية
وحxضارة بxوذا ومxوسxى ومحxمد صxلى اهلل عxليه وسّ xلم ال نxراهxا فxي تxعدد الxثقافxات واألنxظمة املxختلفة فحسxب،
بxل فxي املُثُل الxتي خّ xلفتها حxياة هxؤالء املxرسxلني لxلجنس البشxري أي ً
xضا .وحxتى أولxئك الxذيxن لxم يxؤمxنوا بxهم أو
يتبعوهم فقد اقروا بعظمة ونفوذ و تأثير تلك الرموز على حياة األفراد والعامة.
إ َّن إدراك األثxر الxعظيم الxذي تxركxه مxؤسxسو األديxان الxرئxيسية الxعظيمة عxلى الxتاريxخ البشxري يxقودنxا بxالxطبع
إلxى الxتساؤل الxفلسفي حxول مxاهxية طxبيعتهم .إنَّxه مxوضxوع يxعد أحxد أكxثر املxواضxيع إثxارة للجxدل فxي فxلسفة
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الxديxن وقxد وضxعت لxه عxدة إجxابxات .فxمن جxانxب يxنظر الxبعض إلxى مxؤسxسي األديxان عxلى أنَّxهم فxالسxفة أو
وتبحxروا أكxثر مxن غxيرهxم مxن فxالسxفة عxصرهxم .ومxن جxانxب آخxر
ّx
مxفكرون عxظام ولxكنهم تxقدمxوا فxي عxلومxهم
أعxxلنوا بxxأنَّxxهم مxxبعوثxxون مxxن جxxانxxب الxxحق تxxبارك وتxxعالxxى وأ َّن روح الxxحق قxxد حّ xلت بxxهم وهxxناك نxxظريxxات عxxديxxدة
أخرى تقع بني هاتني النظريتني).(1
وعxxلى ذلxxك لxxيس مسxxتغربًxxا أن تxxعالxxج اآلثxxار الxxبهائxxية هxxذا املxxوضxxوع بxxشكل مxxر ّكxxز وهxxو مxxوضxxوع يxxخص أصxxل
الxxديxxن بxxالتحxxديxxد .طxxرح حxxضرة بxxهاء اهلل املxxفهوم الxxبهائxxي لxxطبيعة مxxظاهxxر أمxxر اهلل بxxشكل مسهxxب فxxي أحxxد
كتبه الرئيسية املعروفة بكتاب اإليقان.
ذكxxر حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأ َّن جxxميع األنxxبياء واملxxرسxxلني واملxxبعوثxxني مxxن لxxدى اهلل لxxديxxهم نxxفس حxxالxxة الxxعلم بxxالxxغيب
والxxعلم بxxما وراء الxxطبيعة ويحxxملون نxxفس املxxقام الxxروحxxانxxي .كxxما أنَّxxه ال فxxرق بxxينهم مxxطل ًقا وال يxxعلو أي مxxنهم
على اآلخر .وحول مظاهر أمر اهلل ومهابط الوحــي يقول حضرة بهاء اهلل:
"هxxؤالء الxxهياكxxل الxxقدسxxية هxxم املxxرايxxا األولxxية األزلxxية الxxذيxxن يتحxxدثxxون عxxن ذلxxك الxxغيب املxxنيع وعxxن كxxل أسxxمائxxه
وصxx xفاتxx xه وإ َّن الxx xعلم والxx xقدرة والسxx xلطنة والxx xعظمة والxx xرحxx xمة والxx xحكمة والxx xعزة والxx xجود والxx xكرم وجxx xميع هxx xذه
ال xxصفات ظ xxاه xxرة م xxن ه xxؤالء ال xxجواه xxر األح xxدي xxة .ل xxم ت xxكن ه xxذه ال xxصفات خ xxاص xxة ل xxلبعض دون اآلخ xxر وإنَّ xxما
اتxxصف جxxميع األنxxبياء املxxقربxxني واألصxxفياء املxxقدسxxني بهxxذه الxxصفات وبهxxذه األسxxماء ..قxxد تظهxxر بxxعض هxxذه
الxصفات فxي تxلك الxهياكxل الxنوريxة بxالxشكل الxظاهxر وقxد ال تظهxر ولهxذا إن لxم تظهxر صxفة حسxب الxظاهxر فxي
تلك األرواح املجردة فإ َّن ذلك ال ينفي وجود تلك الصفة اإلﻟﻬﻴﺔ واالسم الرباني فيهم)."(1
كxxما وضxxحنا أثxxناء مxxناقشxxتنا ملxxبدأ وحxxدة األديxxان فxxي الxxفصل الxxخامxxس مxxن هxxذا الxxكتاب شxxرح حxxضرة بxxهاء
اهلل بxxأ َّن الxxتبايxxن الxxظاهxxر بxxني تxxعالxxيم األنxxبياء والxxرسxxل لxxيس مxxر ّده اخxxتالفًxxا فxxي املxxقام واألهxxمية وإنَّxxما بسxxبب
االحتياجات املتعددة ولوازم العصر الذي ظهروا فيه .وعليه تفضل حضرة بهاء اهلل قائالً:
"ه xxذه األص xxول وال xxقوان xxني واألن xxظمة امل xxحكمة امل xxتينة ظه xxرت م xxن م xxطلع واح xxد وأش xxرق xxت م xxن مش xxرق واح xxد أ َّمxxا
التباينات بينها فهي لصالح الوقت والزمان والقرون واألعصار".
وفxي أشxد تحxذيxراتxه خxاطxب حxضرة بxهاء اهلل أولxئك الxذيxن يتخxذون مxن اخxتالف تxعالxيم الxرسxل وشxخصياتxهم
طري ًقا إلى تباين مقاماتهم حيث قال تبارك قوله:
"إيَّOاكOم يOا مOأل الOتوحOيد ال تOفرقOوا فOي مOظاهOر أمOر اهلل وال فOيما نOزل عOليهم مOن اآليOات وهOذا حق
الOتوحOيد إن أنOتم ملOن املOوقOنني وكOذلOك فOي أفOعالOهم وأعOمالOهم وكOلما ظهOر مOن عOندهOم ويظهOر مOن
لOدنOهم كOل مOن عOند اهلل وكOل بOأمOره عOامOلني ومOن فّ Oرق بOينهم وبOني كOلماتOهم ومOا نOزل عOليهم أو
ف OOي أحـ OOوال OOهم وأف OOعال OOهم ف OOي أق OOل م OOما ي OOحصى ل OOقد أش OOرك ب OOاهلل وآي OOات OOه وب OOرس OOله وك OOان م OOن
املشركني)."(2
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وعxلى أي حxال إ َّن املxبدأ الxبهائxي الxخاص بxوحxدة األنxبياء واملxرسxلني ال يxعني بxأ َّن نxفس روح هxؤالء املxرسxلني
قxxد ظهxxر مxxرة أخxxرى فxxي هxxياكxxل عxxنصريxxة مxxختلفة .فxxسيدنxxا مxxوسxxى وعxxيسى ومحxxمد عxxليهم السxxالم وكxxذلxxك
ح xxضرة ب xxهاء اهلل ك xxان xxوا ش xxخصيات م xxختلفة وح xxقائ xxق ذات xxية مس xxتقلة .إ َّن وح xxدت xxهم ت xxعني أ َّن ك xxل واح xxد م xxنهم
يxعكس الxصفات والxفضائxل اإلﻟﻬﻴﺔ بxنفس املسxتوى وأ َّن الxروح اإلﻟﻬﻴﺔ الxتي تجّ xلت بxأحxدهxم مxماثxلة لxتلك الxتي
تجلت على اآلخرين.
حxxول هxxذا الxxبحث شxxبه حxxضرة بxxهاء اهلل الxxذات اإلﻟﻬﻴﺔ بxxالxxشمس املشxxرقxxة ألنَّxxه املxxصدر الxxوحxxيد لxxحياة الxxكون
م xxثلما ال xxشمس امل xxادي xxة ال xxتي ه xxي م xxصدر ال xxحياة لج xxميع ال xxكائ xxنات ع xxلى س xxطح ال xxكرة األرض xxية .إ َّن أش xxعة
الxxشمس الxxساطxxعة بxxمثابxxة نxxفثات روح الxxقدس وإ َّن هxxؤالء األنxxبياء واملxxرسxxلني عxxبارة عxxن مxxرآة صxxافxxية تxxعكس
تxxلك الxxحقيقة الxxغيبية .وعxxندمxxا ن ّ xوجxxه عxxدة مxxرايxxا صxxافxxية بxxاتxxجاه نxxفس الxxشمس فxxإ َّن الxxشمس تxxعكس نxxفسها
ع xxلى ج xxميع ه xxذه امل xxراي xxا .ورغ xxم ذل xxك ك xxل م xxرآة ت xxعتبر م xxختلفة ع xxن األخ xxرى ول xxها خ xxواص xxها ال xxذات xxية امل xxميزة.
وبxالxطريxقة نxفسها فxإ َّن كxل مxبعوث سxماوي يxعتبر شxخصية مxميزة وفxريxدة إالّ أ َّن الxروح والxصفات والxكماالت
اإلﻟﻬﻴﺔ التي تجلت في كل واحد منهم هي متساوية وعلى نفـس الدرجـة من التجلي).(1
إ َّن األنxبياء واملxرسxلني واملxظاهxر اإلﻟﻬﻴﺔ لxهم عxالxم خxاص بxهم يxقع بxني عxالxم الxحق )اهلل( وعxالxم الخxلق )الxجنس
البشxxري( .فxxاإلنxxسان مxxتفوق عxxلى الxxحيوان ألنَّxxه يxxملك مxxميزات وقxxدرات ال يxxملكها الxxحيوان مxxثل تجxxلي الxxروح
البش xxري xxة غ xxير امل xxادي xxة ف xxيه .وال xxرس xxل أي ً x
xضا ،ف xxفيهم ق xxوى وق xxدرات م xxعينة ال ت xxوج xxد ف xxي اإلن xxسان ال xxعادي .ه xxذا
الxتفاوت لxيس فxي املxرتxبة أو الxدرجxة وإنَّxما فxي الxنوع والxطبيعة الxخاصxة الxتي تxميز املxظاهxر املxقدسxة اإلﻟﻬﻴﺔ
ع xxن غ xxيره xxم م xxن البش xxر .إنَّ xxهم ل xxيسوا م xxفكري xxن ع xxظا ًم xxا أو ف xxالس xxفة ذوي ف xxهم وع xxلم ع xxظيمني ب xxل أع xxلى ش xxأنً xxا
وم xxنزل xxة ع xxن ال xxذي xxن ال ي xxملكون ط xxاق xxات وخ xxواص م xxعينة ك xxام xxنة ف xxيهم .وه xxذه ال xxطاق xxات وال xxقدرات ذات ط xxبيعة
معينة.
ل xxوح xxظ أ َّن ل xxإلن xxسان ط xxبيعتني :إح xxداه xxما ج xxسمية وت xxحتوي ع xxلى ع xxناص xxر ت xxعمل ع xxلى ن xxفس م xxنوال ال xxجسم
الxxحيوانxxي واألخxxرى روحxxية وتxxضم روح اإلنxxسان األبxxديxxة وغxxير املxxاديxxة .وقxxد أشxxار حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى أنَّ
جxميع املxرسxلني ومxظاهxر أمxر اهلل لxهم هxاتxان الxخاصxتان ولxكن بxاإلضxافxة إلxى ذلxك لxهم طxبيعة وخxاصxية ثxالxثة
تxxليق بxxمكانxxتهم وهxxي تxxلقيهم لxxلوحxxي والxxرسxxالxxة اإلﻟﻬﻴﺔ مxxن جxxانxxب الxxغيب املxxنيع ونxxقل هxxذه الxxرسxxالxxة املxxعصومxxة
عن الخطأ إلى العالم البشري .وحول هذا املوضوع يقول حضرة عبد البهاء:
"اعxلم أ َّن املxظاهxر املxقدسxة وإن كxانxت مxقامxات كxماالتxهم ال تxتناهxى إال أ َّن لxهم ثxالث مxراتxب .فxاملxرتxبة األولxى
هxي الxجسمانxية والxثانxية اإلنxسانxية الxتي هxي الxنفس الxناطxقة والxثالxثة هxي الxظهور اإلﻟﻬﻲ والجxلوة الxربxانxية.
أ َّمxxا املxxقام الxxجسمانxxي فمحxxدث ألنَّxxه مxxركxxب مxxن الxxعناصxxر وال بxxد لxxكل تxxركxxيب مxxن تحxxليل وال يxxمكن أالَّ يتحxxلل
ال xxترك xxيب وامل xxقام ال xxثان xxي م xxقام ال xxنفس ال xxناط xxقة ال xxتي ه xxي ح xxقيقة اإلن xxسان xxية وه xxي مح xxدث xxة أي ً x
xضا وامل xxظاه xxر
املxxقدسxxة مشxxتركxxة مxxع جxxميع الxxنوع اإلنxxسانxxي فxxي ذلxxك ..لxxلروح اإلنxxسانxxي بxxدايxxة ولxxكن ليسxxت لxxه نxxهايxxة وهxxي
ب xxاق xxية إل xxى األب xxد ..وامل xxقام ال xxثال xxث ه xxو ال xxظهور اإلﻟﻬﻲ والج xxلوة ال xxرب xxان xxية وك xxلمة اهلل وال xxفيض األب xxدي وال xxروح
الxxقدس وهxxو ال أ َّول وال آخxxر لxxه أل َّن األول َّ xية واآلخxxر َّيxxة إنَّxxما هxxما مxxن خxxصائxxص عxxالxxم اإلمxxكان ولxxيس بxxالنسxxبة
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إلxى عxالxم الxحق ..أ َّxمxا حxقيقة الxنبوة الxتي هxي كxلمة اهلل واملظهxريxة الxكامxلة فليسـxت لـxها بxدايxة ولxن تxكون لxها
نهاية ولكن إشراقها متفاوت كإشراق الشمس)."(1
كxxما يxxضيف ويشxxرح حxxضرة عxxبد الxxبهاء بxxأنَّxxه حxxتى الxxروح اإلنxxسانxxية لxxألنxxبياء واملxxرسxxلني تxxختلف عxxن مxxثيلتها
في األفراد العاديني:
"أ َّمxxا الxxحقيقة الxxشاخxxصة لxxلمظاهxxر الxxرحxxمانxxية فxxهي حxxقيقة مxxقدسxxة ألنَّxxها مxxن حxxيث الxxذات والxxصفات مxxمتازة
عxxن جxxميع األشxxياء مxxثالً إ َّن الxxشمس مxxن حxxيث االسxxتعداد تxxقتضي اإلنxxوار وال تxxقاس بxxاألقxxمار ..وعxxلى هxxذا
فxxسائxxر الxxحقائxxق اإلنxxسانxxية هxxي نxxفوس كxxالxxقمر الxxذي يxxقتبس األنxxوار مxxن الxxشمس أ ّمxxا تxxلك الxxحقيقة املxxقدسxxة
فهي مضيئة بنفسها)."(2
وعxxلى ذلxxك ال نسxxتطيع أن نxxعتبر املxxبعوث الxxسماوي مجxxرد شxxخص عxxادي اخxxتاره اهلل لxxيكون مxxبعوثًxxا ورسxxوالً
ل xxه .ب xxل إنَّ xxه وج xxود خ xxاص ل xxه ع xxالق xxته ال xxخاص xxة م xxع اهلل ال xxذي أرس xxله م xxن ع xxال xxم ال xxروح ل xxيكون وس xxيلة إلي xxصال
الxxرسxxالxxة اإلﻟﻬﻴﺔ للبشxxريxxة .وعxxلى الxxرغxxم مxxن أ َّن الxxروح اإلنxxسانxxية لxxلمرسxxلني لxxه بxxدايxxة مxxعينة ولxxكن أرواح هxxذه
ال xxنفوس امل xxقدس xxة وج xxدت ف xxي ع xxال xxم ال xxروح ق xxبل والدت xxه امل xxادي xxة ف xxي ه xxذا ال xxعال xxم .إ َّن األرواح ال xxخال xxدة ل xxألف xxراد
الxxعاديxxني مxxن جxxانxxب آخxxر ال تxxكون فxxي عxxالxxم الxxروح قxxبل والدة اإلنxxسان وإنَّxxما تxxتكون الxxروح اإلنxxسانxxية مxxنذ
تكوين النطفة في رحم األم .وحول الوجود السابق للروح اإلنسانية لألنبياء والرسل ومظاهر الظهور
يقول حضرة شوقي أفندي:
"إ َّن األنxبياء -بxعكس حxالxنا نxحن– لxهم وجxود سxابxق .إ َّن روح الxسيد املxسيح وجxد فxي عxالxم الxروح قxبل والدتxه
فxxي هxxذا الxxعالxxم .وال يxxمكننا تxxصور كxxيفية ذلxxك الxxعالxxم ،ولهxxذا فxxإ َّن الxxكلمات عxxاجxxزة عxxن وصxxف حxxالxxة وجxxوده
وروحه املقدسة)."(1
إ َّن األنxبياء والxرسxل مxنذ طxفولxتهم عxلى عxلم بxحقيقتهم وشxخصيتهم عxلى الxرغxم مxن أ َّن إعxالنxهم لxلدعxوة يxأتxي
فxي وقxت الحxق مxن حxياتxهم .وحxيث أنَّxهم هxم املxتلقون لxلفيض اإلﻟﻬﻲ مxباشxرة ،فxإنَّxهم عxلى عxلم تxام بxحقائxق
الxxحياة .فهxxذه الxxفطرة ،بxxعلمهم الّ xلدنxxي وحxxده ،يxxجعلهم قxxادريxxن عxxلى سxxن األحxxكام والxxقوانxxني الxxتي تسxxتجيب
الحتياجات الجنس البشري في وقت معني من التاريخ .يقول حضرة عبد البهاء:
"ومل ّxا كxxانxxت حxxقائxxق املxxظاهxxر الxxكلية اإلﻟﻬﻴﺔ املxxقدسxxة مxxحيطة بxxالxxكائxxنات مxxن حxxيث الxxذات والxxصفات ومxxتفوقxxة
xلمة بxxالxxحقائxxق املxxوجxxودة ومxطّلعة عxxلى جxxميع األشxxياء فلهxxذا كxxان عxxلمهم عxxلما إﻟﻬﻴﺎً ال اكxxتسابً xيا أي
عxxليها ومّ x
ف xxيض ق xxدس xxي وان xxكشاف رح xxمان xxي ..ب xxاالخ xxتصار ف xxامل xxظاه xxر ال xxكلية اإلﻟﻬﻴﺔ مx xطّلعون ع xxلى ح xxقائ xxق أس xxرار
الxكائxنات لهxذا يxؤسxسون الشxرائxع الxتي تxناسxب وتxتفق مxع حxال الxعالxم اإلنxسانxي أل َّن الشxريxعة هxي الxروابxط
الxxضروريxxة املxxنبعثة مxxن حxxقائxxق الxxكائxxنات ..وحxxيث إ َّن املxxظاهxxر الxxكلية اإلﻟﻬﻴﺔ مxxطلعون عxxلى أسxxرار الxxكائxxنات
فهم عارفون بتلك الروابط الضرورية التي يقررون على وفقها شريعة اهلل)."(2
لxxيس بxxمقدور أي فxxرد أن يxxصبح نxxبيًا أو رسxxوالً أو حxxامxالً لxxرسxxالxxة إﻟﻬﻴﺔ .إ َّن الxxروح اإلنxxسانxxية قxxادرة عxxلى أن
تxنتعش بxالxنفحات الxقدسxية اإلﻟﻬﻴﺔ وبxالxتالxي تxنمـو وتxتطور روحxانxيًا كxما شxرحxنا سxابً xقا .ولxكن يxبقى الxرسxل
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ومxظاهxر الxظهور فxي مxقامxهم الxخاص الxعالxي ذلxك املxقام الxذي ال يسxتطيع الxفرد مxهما كxان مxثالxيًّا الxوصxول
إليه.
xياسxxا عxxلى نxxظريxxة املxxرآة ،يxxمكن تشxxبيه أرواح الxxناس الxxعاديxxني بxxاملxxرآة .ولxxكن خxxالفًxxا لxxلرسxxل فxxإ َّن انxxعكاس
قx ً x
أرواح ال xxناس ف xxي امل xxرآة غ xxير ك xxام xxل .ب xxعبارة أخ xxرى ،إ َّن ك xxل إن xxسان ي xxمكن ل xxه أن ي xxتصف ب xxبعض ال xxصفات
اإلﻟﻬﻴﺔ ول xxكن ص xxفته ه xxذه ت xxكون غ xxير ك xxام xxلة أو ت xxام xxة وف xxي ح xxدود ض xxيقة .إ َّن ال xxرق xxي ال xxروح xxي ب xxالنس xxبة ل xxلفرد
الxعادي يxعني الxكمال وحxسن األخxالق ونxقاء الxروح وصxقل مxرآة الxروح حxتى تxعكس الxصفات اإلﻟﻬﻴﺔ بxشكل
أوضxح .وفxي عxدة مxواقxع اسxتخدم حxضرة بxهاء اهلل مxثال "تxنظيف املxرآة" لxلتعبير عxن الxرقxي والxنمو الxروحxي.
إنَّxه تشxبيه يxؤكxد لxنا بxأنَّxنا بشxر لxنا نxقائxصنا إالَّ أ َّن فxينا قxدرات غxير محxدودة تxقودنxا نxحو الxكمال بxينما رسxل
اهلل هم الكاملون.
ذكxر حxضرة بxهاء اهلل وحxضرة عxبد الxبهاء فxي آثxارهxما املxتعددة بxأ َّن هxناك ثxالثxة عxوالxم فxقط وهxي عxالxم الخxلق
وهxو خxاص بxالبشxر ،وعxالxم األمxر وهxو خxاص بxمظاهxر الxظهور والxرسxل ،وعxالxم الxحق وهxو خxاص بxذات الxغيب
املxنيع .لxيس هxناك وجxود مxلموس لxلشياطxني أو املxالئxكة .وإن كxانxت لهxذه املxصطلحات أيxة مxعانxي فxيمكن لxها
أن ت xxرم xxز إل xxى امل xxراح xxل وال xxحاالت وامل xxختلفة ال xxتي ي xxمر ب xxها اإلن xxسان .إ َّن ح xxال xxة ال xxنقص ي xxمكن ال xxتعبير ع xxنه
بxسيطرة الxقوى الxشيطانxية وأ َّxمxا الxحالxة الxروحxانxية فxتعني سxيطرة املxالئxكة .يxمكن الxقول بxأ َّن األنxبياء والxرسxل
هxم عxلى مسxتوى الxكمال والxعصمة بxينما اإلنxسان الxعادي لxديxه الxقدرة لxلتدرج فxي مxراتxب الxكمال أل َّن روحxه
يxكتنز الxقدرة عxلى أن يxعكس فxضائـxل خxالxقه .إ َّن أعxلى وأرفxع مxرتxبـة لxكمال البشxر كxما يشـxرح حxضرة عxبد
البهاء هي العبودية املحضة هلل سبحانه وتعالى:
"اعxلم أ َّن مxراتxب الxوجxود محxدودة وهxي مxرتxبة الxعبوديxة ومxرتxبة الxنبوة ومxرتxبة الxربxوبxية ولxكن الxكماالت اإلﻟﻬﻴﺔ
واإلمxxكانxxية غxxير مxxتناهxxية ..وملxxا كxxان الxxفيض اإلﻟﻬﻲ غxxير مٍ x
xتناه فxxالxxكماالت اإلنxxسانxxية غxxير مxxتناهxxية ولxxو كxxان
لxلكمال نxهايxة لxوصxلت حxقيقة مxن حxقائxق األشxياء إلxى درجxة تسxتغني فxيها عxن الxحق وألصxبح املxمكن واجxبًا
ولxكن لxكل كxائxن مxن الxكائxنات رتxبة ال يxمكنه أن يxتجاوزهxا يxعني إ َّن الxذي فxي رتxبة الxعبوديxة مxهما تxرقxى فxي
تxxحصيل الxxكماالت الxxتي ال تxxتناهxxى فxxإنَّxxه لxxن يxxصل إلxxى رتxxبة الxxربxxوبxxية ..فxxمثالً إ َّن بxxطرس ال يxxمكنه أن يxxصل
إل xxى رت xxبة امل xxسيح وأق xxصى م xxا ي xxمكن أن ي xxصل إل xxيه ه xxو أن ي xxحصل ع xxلى ك xxماالت ال ت xxتناه xxى ف xxي م xxرات xxب
العبودية)."(1
ومxxهما يxxكن مxxن أمxxر ،وحxxيث إنّxxنا قxxادرون عxxلى مxxشاركxxة الxxحق فxxيضه اإلﻟﻬﻲ ،فxxبإمxxكانxxنا أن نxxشعر بxxالxxروح
اإلﻟﻬﻲ .وع xxليه ،ي xxمكن أن ن xxكون محّ x x
ط اإلل xxهام xxات ال xxرب xxان xxية .واآلث xxار ال xxبهائ xxية ت xxميّز ب xxني اإلل xxهام واإلي xxحاء،
فxxالxxوحxxي اإلﻟﻬﻲ هxxو ذلxxك الxxفيض املxxعصوم لxxلكلمات اإلﻟﻬﻴﺔ الxxخالقxxة الxxتي تxxنزل مxxباشxxرة عxxلى الxxرسxxل فxxقط
دون غxيرهxم مxن البشxر ويxنقلونxها بxالxتالxي إلxى الxجنس البشxري .أ ّxمxا اإللxهام فxهو نxفاذ الxبصيرة النسxبية غxير
املxxباشxxرة لxxلحقيقة الxxروحxxية ويxxمكن ألي إنxxسان الxxوصxxول إلxxيه .إنَّxxه شxxعور يxxأتxxي مxxن نxxهج الxxحياة الxxروحxxانxxية
املxxتأثxxرة بxxما يxxأتxxي بxxه الxxرسxxل ومxxظاهxxر أمxxر اهلل .ويxxمكن ألي فxxرد أن يxxلهم مxxن روح اهلل ولxxكن اإللxxهام يxxصلنا
نxxتيجة الxxروح املxxعنويxxة املxxنبثقة مxxن مxxطالxxع ومxxظاهxxر أمxxر اهلل .بxxاخxxتصار يxxمكن الxxقول بxxأ َّن اإللxxهام يxxأتxxي مxxن
الوحي اإلﻟﻬﻲ.
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xاسxxا عxxاديxxني لxxيكونxxوا أنxxبياء ويxxلهمهم اهلل
شxxرح حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأ َّن اإلرادة املxxطلقة اإلﻟﻬﻴﺔ تxxختار أحxxيانًxxا أنx ً x
دورا مxxعينًا فxxي الxxشئون اإلنxxسانxxية .مxxثال عxxلى ذلxxك أنxxبياء بxxني إسxxرائxxيل مxxثل إرمxxيا وإشxxعيا .هxxناك
لxxيلعبوا ً
نxفوس مxلهمة أخxرى مxثل األولxياء واألصxفياء ولxكنهم جxمي ًعا حxتى الxذيxن عxرفxوا بxاألنxبياء فxقط ال يxمكن لxهم أن
يxxصلوا ملxxرتxxبة الxxرسxxل ومxxظاهxxر أمxxر اهلل املxxعروفxxني بxxأولxxي الxxعزم وأصxxحاب الشxxريxxعة والxxكتاب والxxعصمة .وقxxد
أشارت اآلثار البهائية إلى "أنبياء غير مستقلني" ورسل "مستقلني" حيث تفضل حضرة عبد البهاء قائالً:
إ َّن األنxx xبياء عxx xلى قxx xسمني :األول األنxx xبياء املسxx xتقلون املxx xتبوعxx xون والxx xثانxx xي األنxx xبياء الxx xتابxx xعون غxx xير مسxx xتقلني
فxxاألنxxبياء املسxxتقلون هxxم أصxxحاب الشxxريxxعة ومxxؤسxxسو األدوار الجxxديxxدة الxxذيxxن بxxظهورهxxم يxxلبس الxxعالxxم خxxلعة
جxديxدة ويxؤسxس ديxن جxديxد ويxنزل كxتاب جxديxد وهxم يxقتبسون الxفيوضxات مxن الxحقيقة اإلﻟﻬﻴﺔ بxدون واسxطة،
نxورانxيتهم نxورانxية ذاتxية كxالxشمس تxضيء بxذاتxها لxذاتxها والxضياء مxن لxوازمxها الxذاتxية ..والxقسم الxثانxي مxن
األنxx xبياء هxx xم الxx xتابxx xعون واملxx xروجxx xون ألنَّxx xهم فxx xروع غxx xير مسxx xتقلني يxx xقتبسون الxx xفيض مxx xن األنxx xبياء املسxx xتقلني
ويسxxتفيدون نxxور الهxxدايxxة مxxن الxxنبوة الxxكلية كxxالxxقمر الxxذي ال ضxxياء وال سxxطوع لxxه مxxن ذاتxxه لxxذاتxxه بxxل يxxقتبس
األنوار من الشمس)."(1
نxxتيجة لxxذلxxك يxxعتبر الxxبهائxxيون الxxفالسxxفة واملجxxدديxxن والxxقديسxxني والxxصوفxxيني ومxxؤسxxسي الحxxركxxات اإلنxxسانxxية
أف xxرا ًدا ع xxادي xxني وق xxد ي xxلهم ه xxؤالء ال xxنفوس ب xxإل xxهام xxات إﻟﻬي xxة ب xxني ال xxحني واآلخ xxر ول xxكن ال xxوح xxي اإلﻟﻬﻲ ي xxختص
بمظاهر شمس الحقيقة واملرسلني وحدهم وهم القوة العظمى املحركة للبشرية في جميع مراحل تقدمها.
املفهوم البهائي للذات اإللهية :
مxxن هxxو اهلل الxxذي تحxxدث عxxنه جxxميع الxxرسxxل عxxبر الxxتاريxxخ؟ فxxكما جxxاء فxxي الxxتعالxxيم الxxبهائxxية فxxإ َّن اهلل الxxعلي
الxxقديxxر هxxو فxxوق إدراك املخxxلوقxxات كxxافxxة وإنَّxxه مxxنذ األزل لxxم يسxxتطع اإلنxxسان أن يxxرسxxم لxxه فxxي ذهxxنه صxxورة
واضxحة ،سxبحانxه عxما يxصفه الxناس سxوى اإلقxرار بxعظمته وجxاللxه .وحxينما نxقول بxأ َّن اهلل قxوي وقxديxر وإنَّxه
عxزيxز وعxادل فxإ َّن هxذه الxكلمات راجxعة إلxى تxصور الxناس املحxدود لxلقوة والxقدرة والxعزة والxعدالxة .فxي الxواقxع
إ َّن ع xxلم اإلن xxسان ع xxن أي ش xxيء مح xxدود ب xxال xxصفة وال xxكيفية ال xxظاه xxرة م xxنه .ي xxقول ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء به xxذا
الخصوص:
"اعxxلم إ َّن الxxعرفxxان عxxلى قxxسمني :مxxعرفxxة ذات الxxشيء ومxxعرفxxة صxxفاتxxه ومxxعرفxxة الxxذات تxxكون بxxمعرفxxة الxxصفات
لxxيس إالَّ حxxيث إ َّن الxxذات مxxجهولxxة غxxير مxxعلومxxة وملxxا كxxانxxت مxxعرفxxة األشxxياء بxxالxxصفات ال بxxالxxذات وهxxي مخxxلوقxxة
مح xxدودة ف xxكيف إذا ي xxمكن م xxعرف xxة ح xxقيقة ال xxذات اإلﻟﻬﻴﺔ وه xxي غ xxير مح xxدودة ....له xxذا ف xxمعرف xxة اهلل ع xxبارة ع xxن
إدراك الxxصفات اإلﻟﻬﻴﺔ وعxxرفxxانxxها ال إدراك الxxحقيقة اإلﻟﻬﻴﺔ ومxxعرفxxة الxxصفات أيً x
xضا ليسxxت مxxعرفxxة مxxطلقة بxxل
إنَّما تكون بقدر استطاعة اإلنسان وقوته)."(1
وع xxلى ذل xxك ف xxإ َّن م xxعرف xxة اهلل ب xxالنس xxبة ل xxإلن xxسان ت xxعني م xxعرف xxة ال xxصفات وال xxكماالت اإلﻟﻬﻴﺔ ول xxيس م xxعرف xxة ذات xxه
وكxينونxته .ولxكن كxيف نسxتطيع مxعرفxة صxفات اهلل وكxماالتxه؟ ذكxر حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن جxميع ذرات الxكائxنات
هxxي مxxن صxxنع اهلل تxxبارك وتxxعالxxى وتxxعكس بً x
xعضا مxxن صxxفاتxxه .مxxثالً يxxمكن مxxشاهxxدة الxxنظام الxxبديxxع لxxلخالxxق
٩٠

حxxتى فxxي تxxكويxxن الصخxxرة أو الxxبلورة .فxxكلما كxxان الxxصنع صxxافxيًا ونxxقيًا كxxلما أصxxبح أكxxثر قxxدرة عxxلى عxxكس
xظرا أل َّن مxظاهxر أمxر اهلل والxرسxل يxعتبرون أكxمل املخxلوقxات وأعxالهxم رتxبة ومxقا ًxمxا فxإنَّxهم
الxصفات اإلﻟﻬﻴﺔ .ون ً
يستطيعون إعطاءنا العرفان اإلﻟﻬﻲ الكامل والصحيح .يقول حضرة بهاء اهلل:
"كxxل مxxا هxxو مxxوجxxود فxxي الxxسموات واألرض هxxو محxxل لxxبروز الxxصفات واألسxxماء اإلﻟﻬﻴﺔ حxxيث إ َّن فxxي كxxل ذرة
نxشاهxد آثxار تجxلي تxلك شxمس الxحقيقة… ونxشاهxدهxا فxي أعxلى تجxليها فxي حxقيقة اإلنxسان ...وفxيه كxنزت
جxميع الxصفات واألسxماء اإلﻟﻬﻴﺔ وبxها تxميّز عxن بxاقxي املخxلوقxات .أمxا أكxمل البشxر وأفxضلهم وألxطفهم فxهم
مظاهر شمس الحقيقة حيث إ َّن الكل موجودون بإرادتهم ويتحركون بفيض عناياتهم وألطافهم)."(2
بxالxرغxم مxن أ َّن الصخxرة أو الشجxرة تxحكي عxن الxخالxق جxل وعxال ولxكن اإلنxسان ،وهxو الxوجxود الxوحxيد املxدرك،
ق xxادر ع xxلى أن ي xxعكس ال xxصفات اإلﻟﻬﻴﺔ ف xxي ح xxيات xxه وف xxي وأف xxعال xxه .وح xxيث أ َّن األن xxبياء وال xxرس xxل ه xxم ف xxي م xxرت xxبة
ال xxكمال ،ف xxإ َّن م xxن ح xxيات xxهم نس xxتطيع أن ن xxدرك م xxعنى أع xxمق ل xxلصفات اإلﻟﻬﻴﺔ املتج xxلية ف xxيهم .ف xxاهلل س xxبحان xxه
وت xxعال xxى ال ي xxوص xxف وال يح xxدد وال يجس xxد ب xxهيكل ج xxسمان xxي وله xxذا ال ي xxمكن رؤي xxته أو ت xxشخيصه .إ َّن ال xxطري xxق
ملxعرفxة اهلل والxتقرب إلxيه هxو عxن طxريxق مxعرفxتنا لxلمظاهxر اإلﻟﻬﻴﺔ والxرسxل ومxطالxع الxحقيقة .يxقول حxضرة بxهاء
اهلل حxxول هxxذا املxxوضxxوع" :قOل إ َّ
OقدسOOا
ًO
ن الOغيب لOم يOكن لOه مOن هOيكل ليظهOر بOه إنَّOه لOم يOزل كOان م
عOما يOذكOر ويOبصر ..إ َّ
ن الOغيب يOعرف بOنفس الOظهور والOظهور بOكينونOته لOبرهOان األعOظم بOني
األمم)."(1
فxxي فxxقرة أخxxرى مxxشابxxهة قxxال حxxضرتxxه" :إ َّن سxxبيل الxxكل إلxxى ذات الxxقدم مسxxدود وطxxريxxق الجxxميع مxxقطوع.
xموسxxا مشxxرقxxة مxxن أفxxق األحxxديxxة واعxxتبر عxxرفxxان هxxذه
مxxحض الxxفضل والxxعنايxxة أظهxxر اهلل مـxxن بxxني الxxناس شx ً x
النفوس املقدسة هو عرفان ذاته)."(2
وضxح لxنا حxضرة
ومxن الxطبيعي أ َّن الxذيxن رافxقوا الxرسxول فxي حxياتxه كxانxت لxهم فxرصxة لxقائxه مxباشxرة .ولxذلxك َّ x x x
بxxهاء اهلل بxxأ َّن االرتxxباط الxxرئxxيسي بxxني اإلنxxسان وخxxالxxقه يxxكون مxxن خxxالل اآلثxxار والxxكلمات الxxنازلxxة مxxن األنxxبياء
واملxرسxلني واملxظاهxر اإلﻟﻬﻴﺔ .يxعتبر الxبهائxيون الxكلمات املxنزلxة مxن هxذه الxنفوس املxقدسxة هxي كxلمات اهلل وعxليه
ي xxجب أن ن xxتوج xxه إل xxى ه xxذه ال xxكلمات ي xxوم xيًا م xxن أج xxل ال xxتقرب إل xxى اهلل ال xxعلي ال xxقدي xxر وال xxحصول ع xxلى م xxعرف xxة
عxميقة عxنه سxبحانxه وتxعالxى .إ َّن الxكلمات املxنزلxة اإلﻟﻬﻴﺔ هxي الxوسxيلة لخxلق اإلحxساس بxتواجxد الxحق تxبارك
وتعالى في حياتنا يوميًا.
يقول حضرة بهاء اهلل:
"قOل إ َّ
ن دلOيله نOفسه ثَّ Oم ظOهوره ومOن يعجOز عOن عOرفOانOهما جOعل الOدلOيل لOه آيOاتOه وهOذا مOن فOضله
عOOلى الOOعاملOOني وأودع فOOي كOOل نOOفس مOOا يOOعرف بOOه آثOOار اهلل ومOOن دون ذلOOك لOOم يOOتم حOOجته عOOلى
عباده إن أنتم في أمره من املتفكرين".
ولهxذا السxبب فxإ َّن حxكم تxالوة آيxات اهلل يxومً xيا والxصالة والxتفكر ودراسxة اآلثxار املxقدسxة يxعتبر جxز ًءا هxا ًمxا مxن
حياة البهائيني الروحية .فهم يشعرون بأنَّه من أهم الطرق نحو التقرب إلى خالقهم.
٩١

دعxxونxxا نجxxمل الxxقول بxxأ َّن وجxxهة الxxنظر الxxبهائxxية حxxول اهلل بxxأنَّxxه ذلxxك الxxغيـب املxxنيع الxxذي ال يxxدرك .أ َّمxxا صxxفاتxxه
)(2
xظرا أل ًنّ مxxعرفxxتنا بxxأي شxxيء مxxحصورة بxxمعرفxxتنا
وكxxماالتxxه فxxقد تجّ xلت كxxامxxلة فxxي رسxxله ومxxطالxxع شxxمسه  .ونً x
بxصفاتxه فxإ َّن عxلم مxشارق الxوحxي واملxرسxلني يxعتبر )للبشxر الxعاديxني( مxعادالً لxلعلم اإلﻟﻬﻲ) .(3بxتعبير عxملي
آخxxر ،فxxإ َّن هxxذه املxxعرفxxة تxxحصل بxxالxxدراسxxة والxxدعxxاء والxxصالة والxxتأمxxل وتxxطبيق املxxبادئ واألحxxكام الxxتي جxxاءت
في الكلمة اإلﻟﻬﻴﺔ أي اآلثار الصادرة عن األنبياء والرسل ومشارق الوحي.

٩٢

الفصل السابع  -النظام العاملي لحضرة بهاء اهلل
هxناك الxعديxد مxن البشxر يxش ّكون فxي وجxود اهلل ألنَّxهم لxم يسxتطيعوا أن يxكتشفوا أي شxيء يxثبت وجxوده .إنَّ
مxxعرفxxة اهلل وإثxxبات وجxxوده هxxو بxxالxxتأكxxيد إحxxدى الxxقضايxxا الxxديxxنية والxxفلسفية الxxكبيرة املxxطروحxxة .تxَّ xمت مxxناقxxشة
املxxفهوم الxxبهائxxي لهxxذا املxxوضxxوع بxxشيء مxxن الxxعمق فxxي الxxفصل الxxسادس مxxن الxxكتاب .وقxxد وضxxح لxxنا الxxديxxن
الxxبهائxxي بxxأ َّن اهلل سxxبحانxxه وتxxعالxxى أثxxبتت لxxنا وجxxوده بxxدالئxxل واضxxحة ،وأ َّن مxxحبته الxxالمxxتناهxxية لxxنا تxxكمن فxxي
يعرف الخلق بمشيئته وإرادته.
إرساله لألنبياء واملرسلني بني الحني واآلخر حتى ّ
أشxار حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن اهلل تxعالxى قxد وعxد البشxريxة بxإرسxال رسxل ومxظاهxر إﻟﻬﻴﺔ بxشكل مxتعاقxب مxن أجxل
ه xxداي xxة وت xxوج xxيه ال xxعال xxم اإلن xxسان xxي .وق xxد س xّ xمي ه xxذا ال xxوع xxد ف xxي اآلث xxار ال xxبهائ xxية "ب xxامل xxيثاق ال xxعام" أو "العه xxد
ال xxعام" .إ َّن ت xxعاق xxب ظ xxهور األن xxبياء وال xxرس xxل أو م xxظاه xxر ال xxظهور واس xxتمراري xxة ظ xxهوره xxم ك xxان أم xً xرا ق xxدي xً xما م xxنذ
األزل ،ح xxيث ظه xxر م xxوس xxى ع xxليه الس xxالم ب xxعد إب xxراه xxيم أب xxي األن xxبياء وظه xxر ال xxسيد امل xxسيح ع xxليه الس xxالم ب xxعد
مxxوسxxى ومxxن ث َّ xم ظهxxر سxxيدنxxا محxxمد عxxليه السxxالم بxxعد املxxسيح .وفxxي هxxذا الxxعصر ظهxxر مxxوعxxود كxxل الxxعصور
واملبشxxر بxxظهوره ،وهxxو حxxضرة بxxهاء اهلل .إن جxxميع األنxxبياء واملxxرسxxلني سxxواء الxxذيxxن ثxxبت بxxأ َّن لxxديxxهم تxxاري ً x
خا
ّx
مسجالً أو الذين لم يد ّون لهم سجل كان لهم دور هام في حوادث الخطة اإلﻟﻬﻴﺔ ).(1
العهxxد واملxxيثاق هxxو اتxxفاق أو عxxقد يxxلتزم بxxإجxxرائxxه طxxرفxxا الxxعقد .فxxالxxطرف اإلﻟﻬﻲ فـxxي "العهxxد الxxعام" هxxو وعxxده
بxxتتابxxع إرسxxال مxxظاهxxر الxxظهور والxxرسxxل .واسxxتجابxxة لهxxذا الxxوعxxد الxxسماوي يxxقول حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأ َّن لxxلعباد
وظxيفتني تxجاه اهلل سxبحانxه و تxعالxى األولxى :مxعرفxة و قxبول املxبعوث الxسماوي عxندمxا يظهxر والxثانxية :إطxاعxته
والxxعمل عxxلى تxxنفيذ تxxعالxxيمه وأحxxكامxxه .يxxقول حxxضرة بxxهاء اهلل فxxي هxxذا الxxخصوص" :ألنOهما مOعًا ال يOقبل
أحOدهOما دون اآلخxر) ."(2ولهxذا السxبب ال يxمكن اعxتبارالxبهائxيني مxن الخxلفيات الxيهوديxة واملxسيحية أو أي
ديxن آخxر قxد تxركxوا ديxنهم الxسابxق عxندمxا يxصبحون بxهائxيني .إنَّxهم يxعتقدون بxأنَّxهم قxد اسxتجابxوا لxنفس الxنداء
الxxسماوي الxxصادر مxxن املxxصدر نxxفسه .إنَّxxهم كxxما يxxقال حxxافxxظوا عxxلى العهxxد واملxxيثاق فxxي إقxxرارهxxم ومxxعرفxxتهم
بمظهxر األمxر اإلﻟﻬﻲ الجxديxد ولxم يxكتفوا بxاإليxمان بxرسxول واحxد فxقط أو اعxتبار تxعالxيمه أفxضل الxتعالxيم كxما
كان ذلك ضمن الواجب الروحاني املورث لهم من عقيدة آبائهم وأجدادهم.
xنظرا ل xxعدم وج xxود ب xxداي xxة ون xxهاي xxة ل xxظهور
ه xxناك ن xxقطة أخ xxرى ح xxول م xxفهوم العه xxد ال xxعام ي xxجب ال xxترك xxيز ع xxليها .ف ً x
األنxxبياء واملxxرسxxلني ،فxxإ َّن الxxعقيدة الxxبهائxxية ال تxxدعxxي بxxأنَّxxها الxxدعxxوة اإلﻟﻬﻴﺔ األخxxيرة مxxن أجxxل الxxرقxxي الxxروحxxانxxي
ل xxلجنس البش xxري ،ف xxقد ت xxفضل ح xxضرة ب xxهاء اهلل ق xxائ xxال" :ل xxقد أرس xxل اهلل ت xxعال xxى رس xxله ب xxعد م xxوس xxى وع xxيسى
عxليهما السxالم وسيسxتمر فxي ذلxك حxتى الxنهايxة الxتي ال نxهايxة لxها…" .وقxد أكxدت اآلثxار املxقدسxة الxبهائxية
بxxأنَّxxه بxxعد "انxxقضاء مxxدة ال تxxقل عxxن ألxxف سxxنة كxxامxxلة" سيظهxxر رسxxول أو مظهxxر أمxxر سxxماوي جxxديxxد ليحxxمل
على عاتقه عملية التطور املستمرة واألبدية.
فxxي ظxxل هxxذا العهxxد الxxشامxxل هxxناك روابxxط أخxxرى بxxني اهلل والبشxxريxxة تxxتعلق بxxمراحxxل مxxعينة مxxن مxxراحxxل تxxطور
وت xxكام xxل ال xxجنس البش xxري وب xxروز ال xxحضارة وال xxلذي xxن م xّ xرا ب xxمراح xxل ع xxدي xxدة .ي xxعتقد ال xxبهائ xxيون ب xxأ َّن ك xxل دي xxن
س xxماوي ج xxاء ل xxيحقق ه xxدفً xxا م xxعينًا م xxن ع xxملية ال xxتطور ه xxذه .وم xxثلما ي xxنمو ال xxطفل ب xxال xxتدري xxج وي xxتعلم م xxهارات
٩٣

مxxختلفة مxxثل األكxxل واملxxشي والxxقراءة والxxعمل مxxع اآلخxxريxxن وغxxيرهxxا فxxإ َّن الxxجنس البشxxري يxxنمو ويxxترقxxى بxxبطء
نحو البلوغ الروحاني وذلك بواسطة تطوير الطاقات الروحية الكامنة في اإلنسان.
فxxمثالً بxxظهور سxxيدنxxا إبxxراهxxيم عxxليه السxxالم عxxرف الxxعبرانxxيون وحxxدانxxية اهلل واسxxتطاعxxوا إظxxهار تxxلك الxxطاقxxات
اإلنxxسانxxية الxxكامxxنة فxxي الxxتطور بxxفضل تxxلك الxxحقيقة الxxسامxxية .ومxxع مxxرور الxxوقxxت أصxxبح لهxxذا املxxفهوم تxxأثxxير
كxبير فxي الxحضارة الxغربxية واإلسxالمxية .وبxاملxثل جxاء سxيدنxا مxوسـxى "بxاألحxكام اإلﻟﻬﻴﺔ" لxلعالxم البشxري كxما
ب xّ xني ب xxوذا ال xxطري xxق ن xxحو االن xxقطاع ع xxن ش xxئون xxات ال xxنفس وال xxهوى وع ّ xلم ال xxسيد امل xxسيح ال xxحب اإلﻟﻬﻲ وم xxحبة
اآلخ xxري xxن .أ َّم xxا ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxقد ش xxرح ب xxأ َّن ه xxذا ال xxنمو ال xxتدري xxجي ل xxلوع xxي ال xxروح xxي اإلن xxسان xxي ه xxو أم xxر
طبيعي وضروري .مثلما على الطفل أن يتعلم املشي قبل الركض والقفز.
ولxxلقيام بxxعمل مxxا ،عxxلى اإلنxxسان أن يxxتعلم الxxوسxxائxxل املxxناسxxبة إلنxxجاز ذلxxك .وطxxب ًقا لxxلعقيدة الxxبهائxxية فxxإ َّن كxxل
رسxxول سxxماوي قxxد وفّxxر ألتxxباعxxه الxxذيxxن عxxرفxxوا مxxقامxxه تxxلك الxxوسxxائxxل الxxضروريxxة وذلxxك بxxإبxxرام عهxxد ومxxيثاق بxxينه
وبxني أتxباعxه .وقxد عxرف هxذا العهxد فxي اآلثxار الxبهائxية بxالعهxد الxخاص .وقxام كxل رسxول بxتأسxيس هxذا العهxد
تxمش ًيا مxع االحxتياجxات املxتغيرة لxعملية تxطور ونxمو الxجنس البشxري .وقxد سxمي "بxالعهxد الxخاص" لxيس ألنَّxه
أقxل أهxمية وإن َّxما أل َّن وظxيفته تxقع فxي ظxل أهxداف ومxقاصxد العهxد الxعام .كxما يxمكن تxسمية العهxد الxخاص
"بالعهد املساعد" أو "العهد املتفرع" ألنَّه يخدم مساع ًدا للهدف اإلﻟﻬﻲ األبدي األكبر).(1
وكxما ذكxر ،يxعتبر الxبهائxيون بxأ َّن الهxدف األسxمى لxظهور حxضرة بxهاء اهلل هxو تxأسxيس الxوحxدة الxعاملxية .وعxليه
xساسxا شxديً xدا
ًx x
فxإ َّن عهxد ومxيثاق بxهاء اهلل يxقود إلxى هxذا الهxدف ،وعxلى ذلxك فxإ َّن الxوحxدة الxعاملxية ال تxتطلب إح
بxxاألخxxوة واملxxحبة فحسxxب بxxل ويxxجب أن تxxحتوي عxxلى املxxؤسxxسات الxxعاملxxية الxxالزمxxة إليxxجاد الxxحياة االجxxتماعxxية
املتحxدة املxفعمة بxاملxحبة ألهxل الxعالxم ،كxما يxجب وضxع حxد للحxروب وتxأسxيس سxالم عxاملxي رصxني ومxتني بxني
كافة األمم والشعوب.
ذكxر هxذا الxتصور ملسxتقبل البشxريxة فxي اآلثxار الxبهائxية وس ّxمي بxالxنظام الxبديxع الxعاملxي وهxو نxظام رائxع فxي
سxعته وعxظيم فxي عxاملxيته .وعxلى الxرغxم مxن أ َّن الxسواد األعxظم مxن الxناس قxد يxوافxقون الxرأي عxلى أنَّxه هxدف
ق xيّم وه xxام ،إالَّ أ َّن ال xxبعض ق xxد ي xxعتبره ه xxدفً xxا خ xxيال xيًا وأ َّن م xxجتم ًعا م xxثال xيًا كه xxذا ال ي xxمكن ل xxه أن ي xxرى ال xxنور أو
xاسxا بxالxتطور الxداخxلي لxإلنxسان ،وقxد
يxتحقق .عxالوة عxلى ذلxك يxشعر الxكثيرون بxأ َّن الxديxن يxجب أن يهxتم أس ًx x
xبيرا عxxلى حxxياة البشxxريxxة املشxxتركxxة وعxxلى أشxxكال
يxxتعجبون عxxندمxxا يxxرون بxxأ َّن الxxديxxن الxxبهائxxي يxxركxxز تxxركxxيزًا كً x
األنظمة االجتماعية ث َّم تحقيق األهداف االجتماعية.
أ َّمxxا السxxبب وراء ثxxقة الxxبهائxxيني بxxإ َّن الxxوقxxت قxxد حxxان التxxحاد البشxxريxxة يxxعود إلxxى اعxxتقادهxxم بxxإ َّن وحxxدة الxxعالxxم
ه xxي أص xالً إرادة اهلل ج xxل وع xxال وأنَّ xxه خ xxلقنا ووه xxب ل xxنا ال xxقدرة وال xxطاق xxة وال xxوس xxيلة ل xxكي ن xxحقق ذل xxك .وي xxمكن
اعxتبار مxيثاق بxهاء اهلل فxي األصxل تxلك األداة اإلﻟﻬﻴﺔ إلطxالق هxذه الxقوى الxروحxانxية وبxالxتالxي تxحقيق وحxدة
الxعالxم اإلنxسانxي .هxذا العهxد واملxيثاق يxمنحنا الxقوة الxروحxية لخxلق األمxل وتxقليب األرواح وإزالxة الxتعصبات
ويxعطينا نxظا ًمxا لxألحxكام والxقوانxني االجxتماعxية واملxؤسxسات الxتي تxعمل عxلى أسxاس املxبادئ الxروحxانxية وتxقوم
بxxربxxطها بxxاالحxxتياجxxات الxxعملية لxxإلنxxسان .ومxxن خxxالل هxxذا الxxنظام يxxشعر الxxبهائxxيون بxxأ َّن اإلنxxسان قxxادر عxxلى
٩٤

خxلق مxجتمع عxاملxي مxبني عxلى الxعدالxة ،وفxي هxذا الxخصوص يxقول حxضرة بxهاء اهلل" :قOد اضOطرب الOنظم
من هذا النظم األعظم واختلف الترتيب بهذا البديع الذي ما شهدت عني اإلبداع شبهه)."(1
دورا رئ xxيسيًا ب xxارزًا ف xxي إرس xxاء ق xxواع xxد ال xxنظام ال xxذي ج xxاء ب xxه ح xxضرة ب xxهاء اهلل .أ َّم xxا
أ َّدى ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ً
دوره فxي الxتاريxخ الxبهائxي فxقد تحxدثxنا عxنه سxابً xقا وتxتضح لxنا أهxمية دوره فxي رسxالxة بxهاء اهلل بxتعيينه مxركxزًا
لعه xxده وم xxيثاق xxه م xxن ب xxعده .ك xxما أع xxطيت ل xxه ص xxالح xxية ت xxفسير وت xxبيّني اآلي xxات اإلﻟﻬﻴﺔ وت َّ xم ال xxتأك xxيد ب xxأ َّن ت xxفسيره
xوج ً xها ب xxواس xxطة ال xxغيب امل xxنيع) .(2ك xxما أج xxاز ح xxضرة ب xxهاء اهلل الب xxنه ت xxطبيق
س xxيكون م xxعصو ًم xxا ع xxن الخ xxطأ وم x ّ x
تxعالxيمه وأحxكامxه طxب ًقا ملxا يxراه مxناسxبا وحxم ّله مxسئولxية اتxخاذ الxقرارات الxالزمxة لxتأسxيس مxؤسxسات الxنظام
الxxعاملxxي .وطxxب ًقا لxxتلك الxxصالحxxيات امل ّ x
خولxxة لxxحضرة عxxبد الxxبهاء ،فxxقد جxxادت قxxريxxحته بxxالxxعديxxد مxxن الxxرسxxائxxل
واملxقاالت والxكتب الxتي زخxرت بxها املxكتبة الxبهائxية وأضxيفت إلxى أسxاسxيات األدب فxي الxديxن الxبهائxي .عxني
ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxدوره ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي رب xxان xxي ل xxيكون و ّل xيًا ألم xxر ال xxجال xxية ال xxبهائ xxية وأي ً x
xضا مفس xً xرا
ومxxبينًا لxxآلثxxار الxxكتابxxية املxxقدسxxة .وقxxد أشـxxرف حxxضرة عxxبد الxxبهاء بxxنفسه عxxلى تxxأسxxيس أول مxxحفل روحxxانxxي
محxxلي ،وتxxعتبر مxxؤسxxسة املxxحفل الxxروحxxانxxي مxxؤسxxسة رئxxيسية فxxي الxxنظام الxxعاملxxي .أ َّمxxا اآلثxxار الxxكتابxxية الxxتي
ص xxدرت م xxن ي xxراع xxة ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي وأع xxمال xxه وم xxجهودات xxه ف xxقد م ّxه xxدت ال xxطري xxق ل xxتأس xxيس ب xxيت ال xxعدل
األعظم.
إ َّن نxxموذج حxxياة حxxضرة عxxبد الxxبهاء يxبّني أهxxمية ومxxدى إمxxكانxxية تxxطبيق تxxعالxxيم حxxضرة بxxهاء اهلل فxxي الxxحياة
الxxروحxxية لxxألفxxراد وتxxطورهxxا .وعxxلى أي حxxال ال يxxعتبر حxxضرة عxxبد الxxبهاء رسxxوالً آخxxر أو مxxبعوثًxxا سxxماويًxxا مxxثل
حxxضرة الxxباب وحxxضرة بxxهاء اهلل .فسxxلطة الxxرسxxول مسxxتمدة مxxباشxxرة مxxن اهلل الxxعلي الxxقديxxر وتxxكون جxxز ًءا مxxن
ق xxدرات xxه ال xxروح xxية ،ول xxكن الس xxلطة وال xxصالح xxية ال xxتي أع xxطيت ل xxحضرة ع xxبد ال xxبهاء ج xxاءت م xxن ح xxضرة ب xxهاء اهلل
xموذجxxا فxxري ً xدا ورائ ً xدا ومxxثالً أعxxلى لxxتطبيق الxxتعالxxيم
ًx
مxxباشxxرة .ومxxع ذلxxك يxxعتبر الxxبهائxxيون حxxضرة عxxبد الxxبهاء نx
واملبادئ البهائية ،وقد وصفه حضرة شوقي أفندي بالعبارات التالية:
"إنَّxه يxمثل دو ًxمxا فxي املxقام األول والxرئxيسي مxحور ومxركxز عهxد حxضرة بxهاء اهلل الxفذ والxذي ال نxظير لxه ،كxما
أنَّxه أسxمى مxا صxنعته يxد عxنايxته ،واملxرآة الxصافxية الxتي يتجxلى فxيها نxوره ،واملxثل الxكامxل لxتعالxيمه ،واملفسxر
املxx xصون عxx xن الخxx xطأ لxx xكلماتxx xه وآيxx xاتxx xه ،والxx xجامxx xع لجxx xميع الxx xصفات واألخxx xالق الxx xبهائxx xية .وقxx xد امxx xتزجxx xت فxx xي
شخصيته ،الصفات البشرية املختلفة مع الفضائل والكماالت اإلﻟﻬﻴﺔ بشكل متالئم تما ًما".
إ َّن اإليxxمان الxxراسxxخ بxxإمxxكان xيّة تxxحقيق الxxوحxxدة الxxعامل xيّة مxxدعxxو ًمxxا بxxاإلرادة والxxعزيxxمة لxxلعمل تxxجاه هxxذا الهxxدف
يxمكن اعxتباره مxن أكxثر صxفات الxجامxعة الxبهائxيّة تxميّزًا ،ويxعد مxن الxفروق الxواضxحة بxني هxذا الxديxن واألديxان
الxxسابxxقة .وطxxب ًقا لxxلتعالxxيم الxxروحxxية واملxxبادئ األسxxاسxxية لxxلديxxن الxxبهائxxي فxxإ َّن هxxناك أوجxxه تxxقارب مxxع األديxxان
املxعروفxة وبxالxذات األديxان الxسامّ xية مxثل الxيهوديxة واملxسيحية واإلسxالم .إ َّن قxناعxة الxبهائxية فxي الxوصxول إلxى
الxوحxدة الxعاملxية ووحxدة الxحضارة نxابxع مxن اإليxمان بxميثاق حxضرة بxهاء اهلل وهxو أمxر فxريxد وحxديxث .وبxالنسxبة
إل xxى إم xxكان xxية ت xxحقيق ال xxوح xxدة وال xxحضارة ال xxعامل xxية ي xxقول ال xxدك xxتور وارن واغ xxر وه xxو أس xxتاذ ام xxري xxكي ف xxي ع xxلم
االجتماع ما يلي:
٩٥

" ...مxن بxني جxميع األديxان املxعاصxرة الxتي تxدعxي أنَّxها سxماويxة فxإ َّن الxديxن الxبهائxي هxو الxديxن الxوحxيد الxذي
انفرد بالحديث عن وحدة الجنس البشري بكل وضوح وتركيز".
أ َّxمxا املxيثاق الxخاص الxذي أبxرمxه حxضرة بxهاء اهلل مxع البشxريxة فxإنّxه يxعمل مxن خxالل نxظام يxطلق عxليه الxنظام
اإلداري .وق xxد س xxبق أن الح xxظنا أ َّن ت xxعال xxيم وآث xxار ح xxضرة ب xxهاء اهلل ت xxضم م xxختلف امل xxواض xxيع ،وم xxن ض xxمنها
املxxفاهxxيم الxxرئxxيسية لxxإليxxمان والxxعرفxxان واملxxبادئ والxxنصائxxح الxxتي وجxxهها للبشxxريxxة واألحxxكام والxxقوانxxني الxxتي
اعxتبرهxا أم ًxرا ضxروريًxا لxلتطور الxشخصي ولxلمنظمات االجxتماعxية ،كxما أشxار أي ً
xضا إلxى مxؤسxسات مxعينة
واعتبرها جز ًءا ال يتجزأ من الظهور البهائي وال يمكن استبعادها عن التعاليم الروحانية.
وعلى ذلك فإ َّن النظام اإلداري البهائي يتكون من أحكام وتعاليم من جهة ،ومؤسسات تقع ضمن الجامعة
xعبيرا أسxاسً xيا للعهxد الxخاص الxذي جxاء
الxبهائxية مxن جxهة أخxرى ،وهxذا الxنظام اإلداري يxعتبر فxي الxواقxع ت ً
بxxه حxxضرة بxxهاء اهلل لxxلجنس البشxxري .ومxxن الxxخصائxxص املxxميزة للعهxxد الxxخاص فxxي الxxحقيقة هxxو أ َّن حxxضرة
بxxهاء اهلل حxxدد األحxxكام واملxxؤسxxسات الxxتي يxxجب أن تxxحكم شxxئون الxxجامxxعة وأعxxضائxxها عxxبر الxxتاريxxخ .عxxالوة
عxxلى ذلxxك شxxرح حxxضرتxxه فxxي آثxxاره املxxقدسxxة املxxذ ّيxxلة بxxختمه وتxxوقxxيعه طxxبيعة كxxل مxxؤسxxسة مxxن هxxذه املxxؤسxxسات
بxxما فxxيه حxxدود اخxxتصاصxxاتxxها وامxxتيازاتxxها ووظxxائxxفها ودورهxxا .أ َّمxxا قxxاعxxدة هxxذا الxxنظام فxxقد وضxxعها حxxضرة
عبد البهاء وحضرة ولي أمر اهلل حيث أعطيت لهما مطلق الصالحية من قبل حضرة بهاء اهلل.
xؤسسxتني الxرئxيسيتني لxلنظام اإلداري الxلتني وصxفهما حxضرة شxوقxي أفxندي أنxهما أعxمدة هxذا الxنظام
إ َّن امل ّ
ه xxما م xxؤس xxسة والي xxة األم xxر وب xxيت ال xxعدل األع xxظم .أ َّم xxا وظ xxيفة ول xxي األم xxر وط xxبيعة الس xxلطة امل xxخ ّول xxة ل xxه ف xxقد ت xمَّ
بxxحثها فxxي فxxصل سxxابxxق .وبxxالxxرغxxم مxxن أ َّن حxxضرة ولxxي أمxxر اهلل لxxيس عxxلى قxxيد الxxحياة حxxال xيًا فxxإ َّن تxxفسيره
وتxبيينه لxلتعالxيم الxبهائxية لxه نxفس الxرتxبة واملxنزلxة لxلجامxعة الxبهائxية كxتلك الxتي كxانxت أثxناء حxياتxه .أوجxد حxضرة
بxxهاء اهلل بxxنفسه مxxؤسxxسة بxxيت الxxعدل األعxxظم واعxxتبرهxxا أعxxلى هxxيئة تشxxريxxعية فxxي الxxنظام اإلداري الxxبهائxxي.
وب xxالنس xxبة ل xxلعالق xxة ب xxني م xxؤس xxسة والي xxة األم xxر وب xxيت ال xxعدل األع xxظم ف xxقد ج xxاء ف xxي إح xxدى رس xxائ xxل ب xxيت ال xxعدل
األعظم ما يلي:
"يxجب أن يxكون مxفهو ًمxا… بxأ َّن أي تشxريxع حxول أي مxوضxوع يحxظى بxدراسxة دقxيقة ومxكثفة وشxامxلة مxن قxبل
بيت العدل األعظم للنصوص
املxق َّدسxة وآثxار حxضرة شxوقxي أفxندي حxول ذلxك املxوضxوع .فxالxتفاسxير والxتوضxيحات الxتي جxاءت فxي كxتابxات
حضرة ولي أمر اهلل تغطي مدى واس ًعا من املواضيع وهي ملزمة بنفس درجة النصوص املقدسة".
أطxلق حxضرة بxهاء اهلل لxقب "بxيوت الxعدل" عxلى املxؤسxسات التشxريxعية الxرئxيسية لxديxنه .يxتكون بxيت الxعدل مxن
تxسعة أفxراد بxالxغني يxنتخبون بxصفة دوريxة بxواسxطة جxميع األفxراد الxبالxغني فxي الxجامxعة الxبهائxية .وتxتأسxس
ب xxيوت ال xxعدل ع xxلى ث xxالث xxة مس xxتوي xxات :املس xxتوى األول :مح xxلي ون xxطاق إدارت xxه ط xxب ًقا ل xxتنظيمات ال xxبلدي xxات أو
املxحافxظات .واملسxتوى الxثانxي وعxادة مxا يxكون عxلى مسxتوى مxركxزي .واملسxتوى الxثالxث عxاملxي .والxيوم ظهxرت
مxxؤسxxسة بxxيت الxxعدل األعxxظم عxxلى املسxxتوى الxxعاملxxي فxxقط وذلxxك عxxن طxxريxxق انxxتخاب بxxيت الxxعدل األعxxظم وقxxد
أج xxري xxت أول ان xxتخاب xxات ل xxه ف xxي م xxؤت xxمر ع xxامل xxي ع xxقد ف xxي ع xxام 1963م .إنّ xxها م xxؤس xxسة ت xxدي xxر ش xxئون ال xxجام xxعة
٩٦

ال xxبهائ xxية ف xxي ش xxتى أن xxحاء ال xxعال xxم ،وه xxي ال xxهيئة التش xxري xxعية ال xxوح xxيدة ل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي .وط xxب ًقا ل xxلنصوص
xسنها
الxx xواضxx xحة والxx xصريxx xحة الxx xصادرة مxx xن حxx xضرة بxx xهاء اهلل وحxx xضرة عxx xبد الxx xبهاء فxx xإ َّن الxx xقوانxx xني الxx xتي يّ x x
ويxxصدرهxxا بxxيت الxxعدل األعxxظم لxxها نxxفس سxxلطة وصxxالحxxية الxxنصوص املxxباركxxة .والxxفرق الxxوحxxيد هxxو أ َّن بxxيت
xظرا لxتطور ونxمو الxجامxعة الxبهائxية
الxعدل األعxظم لxه الxحق فxي إلxغاء ونxسخ وتxعديxل الxقوانxني الxتي يxصدرهxا ن ً
ومسxxتجدات الxxحياة ،أمxxا الحxxدود واألحxxكام املxxذكxxورة صxxراحxxة فxxي اآلثxxار املxxباركxxة فxxليس لxxبيت الxxعدل األعxxظم
صالحية تعديلها أو تغييرها.
إ َّن إدارة شxئون الxجامxعة الxبهائxية عxلى املسxتوى املحxلي واملxركxزي تxقوم بxها مxحافxل روحxانxية محxلية ومxركxزيxة.
أمxا انxتخاب وعxمل هxذه املxؤسxسات فxهو شxبيه بxبيت الxعدل األعxظم وسxيطلق عxليها فxي املسxتقبل اسxم بxيوت
العدل املحلية والخصوصية.
يxxؤمxxن الxxبهائxxيون بxxأ َّن بxxيوت الxxعدل املحxxلية والxxخصوصxxية هxxي تxxحت الهxxدايxxة اإلﻟﻬﻴﺔ أمxxا قxxرارات بxxيت الxxعدل
األعxظم فxهي مxلهمة ومxعصومxة عxن الخxطأ وواجxبة الxتنفيذ وأ َّن هxذه املxؤسxسة بxالنسxبة لxهم تxمثل ذروة مxجهود
الجنس البشري في التقرب إلى اهلل بروح من الوحدة واألخوة .وقد أخبرنا حضرة بهاء اهلل بأ َّن الخالق عز
وجل قد جعل هذا األمر ممكنًا ،وسيجعل قرارات بيت العدل األعظم معصومة من الخطأ).(1
هxناك أي ً
xضا مxؤسxسات بxهائxية عxلى املسxتويxات الxقاريxة واملxركxزيxة واإلقxليمية واملحxلية ،بxعضها يxنتخب انxتخا ًبxا
xاسxxا
وتxxعمل مxxن خxxالل املxxشورة الجxxماعxxية واتxxخاذ الxxقرار الجxxماعxxي والxxبعض اآلخxxر وجxxد بxxالxxتعيني ويxxعمل أسx ً x
مxن خxالل الخxدمxات الxتي يxؤديxها أعxضاء هxذه املxؤسxسات .وسنتحxدث عxن هxذا الxنظام بxإسxهاب فxي الxفصل
التالي.
إ َّن ن xxظام امل xxؤس xxسات ف xxي ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ي xxمثل ج xxز ًءا ال يتج xxزأ م xxنه وال ي xxمكن ف xxصله ع xxن امل xxبادئ وال xxتعال xxيم
الxروحxانxية الxنقية .ويxؤمxن الxبهائxيون بxأ َّن نxظامxهم اإلداري بxمثابxة الxجنني ونxظام اجxتماعxي جxديxد مxق ّدر لxه أن
يحقق وحدة الجنس البشري .وحول هذا النظام يقول حضرة شوقي أفندي:
xاسxxا عxxما جxxاء بxxه األنxxبياء السxxلف أل َّن حxxضرة بxxهاء اهلل بxxنفسه وضxxع
"… هxxذا الxxنظام اإلداري يxxختلف أسx ً x
وأسxxس مxxؤسxxساتxxه وعxّ xني الxxشخص امل ّ x
خول بxxتفسير وتxxبيّني كxxلماتxxه ومxxنح السxxلطات الxxضروريxxة لxxهيئة
مxxبادئxxه ّ x
ّ
يكمل ويطبق أحكامه التشريعية)."(1
)بيت العدل األعظم( املق ّدر له أ ْن
إنَّ xxه م xxن األه xxمية ب xxمكان أن ن xxم ّيز ب xxكل وض xxوح ال xxفرق ب xxني ال xxنظام اإلداري ال xxبهائ xxي وب xxني ال xxنظام ال xxعامل xxي
xصوره حxxضرة بxxهاء اهلل .بxxالنسxxبة لxxلنظام الxxعاملxxي ،يxxؤمxxن الxxبهائxxيون بxxأ َّن تxxعالxxيم مxxؤسxxسي
املسxxتقبلي الxxذي تّ x
xوحxدة.
ديxنهم لxها تxأثxيرهxا الxتام عxلى تxأسxيس حxكومxة عxاملxية وعxلى السxالم الxدائxم وإيxجاد الxحضارة الxعاملxية امل ّ x
فهxذا الxنظام الxعاملxي بxالxطبع لxم يxتأسxس بxعد وإنَّxما هxو الهxدف الxذي تxسعى إلxيه الxجامxعة الxبهائxية .إالَّ أنَّ
املؤسسات الرئيسية للنظام اإلداري قد تأسست بالفعل وتعمل جز ًءا مكمالً للجامعة البهائية العاملية.
أوجز لنا حضرة شوقي أفندي نظرة حضرة بهاء اهلل في النظام العاملي للمستقبل في البيانات التالية:
٩٧

"إ َّن وحxxدة البشxxر كxxما رسxxمها بxxهاء اهلل تxxعني تxxأسxxيس حxxكومxxة عxxاملxxية تتّحxxد فxxيها اتxxحا ًدا ثxxاب xتًا وثxxي ًقا كxxافxxة
األم xxم وامل xxذاه xxب واألج xxناس وال xxطبقات ف xxيها ،وت xxكون ال xxحقوق ال xxذات xxية ل xxلحكوم xxات امل xxكون xxة ألع xxضائ xxها م xxكفول xxة
تxxما ًمxxا ،والحxxريxxة الxxشخصية ملxxمثلي هxxذه الxxحكومxxة الxxعاملxxية وتxxوقxxيعاتxxهم تxxكون مxxحترمxxة نxxافxxذة .هxxذه الxxحكومxxة
الxعاملxية بxقدر مxا نسxتطيع تxصويxرهxا يxجب أن تشxتمل عxلى هxيئة تشxريxعية عxاملxية يxكون أعxضاؤهxا وكxالء عxن
تشxرع
جxميع الxجنس البشxري وأن يxكون لxها اإلشxراف الxتام عxلى مxوارد كxافxة األمxم الxتي تxتكون مxنها ،وأن ّ x x
مxن الxقوانxني مxا تxتطلبه نxواحxي اإلصxالح وسxد مxطالxب األجxناس والxشعوب وتxصحيح الxعالقxات فxيما بxينها،
وع xxلى ه xxيئة ت xxنفيذي xxة م xxؤي xxدة ب xxقوة ع xxامل xxية وظ xxيفتها ت xxنفيذ ال xxقرارات وت xxطبيق ال xxقوان xxني ال xxتي ت xxضعها ال xxهيئة
التشxريxعية واملxحافxظة عxلى هxيكل وحxدة الxحكومxة الxعاملxية ،وعxلى مxحكمة عxاملxية تxتولxى الxفصل والxحكم الxنافxذ
الxبات فxي كxل نxزاع يxنشأ بxني الxعناصxر املxختلفة املxكونxة لهxذا الxنظام الxعام .وبxجانxب هxذا يxجب تxنظيم مxركxز
مxxواصxxالت عxxاملxxي وتxxخصيص جxxهاز لxxلتخاطxxب مxxع كxxل جxxزء مxxن أجxxزاء األرض ويxxكون بxxعي ًدا عxxن كxxل تxxأثxxير
وقxيد قxومxي ويxعمل بسxرعxة وكxفايxة تxامxة ،وإعxداد مxقر عxام يxكون املxركxز الxنابxض ملxدنxية عxاملxية تxتركxز حxولxه كxل
عxناصxر الxتوحxيد فxي الxحياة ومxنه تxنبعث أنxوار آثxاره املنشxطة ،واالتxفاق عxلى لxغة عxامxة تxبتكر أو تxختار مxن
ب xxني ال xxلغات ال xxحال xxية ت xxدرس ف xxي ج xxميع م xxدارس األم xxم املتح xxدة وت xxكون ب xxمثاب xxة ل xxغة م xxساع xxدة ب xxجان xxب ال xxلغات
ال xxقوم xxية ،وت xxنوع ع xxامل xxي م xxن ح xxروف ال xxطباع xxة واألدب xxيات ،وش xxكل ون xxظام ع xxامل xxي ل xxلعملة وامل xxوازي xxن وامل xxكاي xxيل
وامل xxقاي xxيس ،ك xxل ذل xxك م xxن ش xxأن xxه أن يسه xxل أس xxباب ال xxتعام xxل وال xxتفاه xxم ب xxني ش xxعوب ال xxعال xxم وأج xxناس xxه… أم xxا
ال xxثورات ال xxقوم xxية وال xxعداوات وال xxفنت ف xxإن xxها ت xxتوق xxف ،وي xxتبدل ال xxعداء ال xxعنصري وال xxتعصب ب xxال xxوف xxاق وال xxتفاه xxم
والxتعاون ،وتxنعدم نxهائً xيا أسxباب املxشاحxنات الxديxنية وتxرتxفع الxحواجxز والxقيود االقxتصاديxة ،ويxختفي الxتمي ّيز
بني الطبقات…).”(1
يxؤمxن الxبهائxيون بxأ َّن الxنظام الxعاملxي ال يxمكن تxحقيقه بxفضل جxهودهxم الxفرديxة أو أل َّن ديxنهم يxنص عxلى ذلxك،
بxل بxأ َّن اإلرادة اإلﻟﻬﻴﺔ تxعمل بxطرق عّ xدة وعxلى مسxتويxات مxختلفة وفxي شxتى بxقاع الxعالxم ومxن خxالل جxميع
فxxئات البشxxر لxxتحقيق هxxذا الهxxدف الxxعظيم املxxنشود .ويxxرون فxxي تxxأسxxيس عxxصبة األمxxم وهxxيئة األمxxم املتحxxدة
خxطوات هxامxة وعxملية نxحو اتxحاد األمxم .ولxذلxك نxرى الxكثير مxن الxبهائxيني شxركxاء نشxطني فxي فxعالxيات هxيئة
األمxxم املتحxxدة ووكxxاالتxxها املxxختلفة كxxما األمxxر فxxي الxxعديxxد مxxن املxxنظمات الxxعاملxxية غxxير الxxسياسxxية .رائxxدهxxم فxxي
ذلك بأ َّن دينهم ونظامه اإلداري لهما الدور األساسي والحيوي في عملية خلق عالم م َّوحد.
وملxساعxدتxنا فxي تxف ّهم كxيف يxنظر الxبهائxيون إلxى الxعالقxة بxني ديxنهم ونxظامxه اإلداري مxن جxهة وهxدف تxحقيق
السxxالم الxxعاملxxي وتxxأسxxيس الxxنظام الxxعاملxxي مxxن جxxهة أخxxرى يجxxدر بxxنا أن نxxعيد إلxxى األذهxxان بxxأنَّxxهم يxxربxxطون
الxحضارة الxعاملxية املسxتقبلية بxالxعصر األلxفي الxسعيد أو تxأسxيس "مxلكوت اهلل" املxذكxور فxي الxكتب املxقدسxة
لxxألديxxان األخxxرى .فxxالxxبهائxxيون يxxعتقدون بxxأ َّن تxxأسxxيس السxxالم واالتxxحاد الxxعاملxxي يxxعني تxxأسxxيس مxxلكوت اهلل
ع xxلى األرض وه xxو م xxا ي xxرم xxز إل xxى ال xxنصر ال xxنهائ xxي ل xxلخير ع xxلى الش xxر ك xxما ت xxنبأت ب xxه ج xxميع األدي xxان ال xxساب xxقة
وأشxxارت إلxxيه بxxشكل رمxxزي .ويxxعتقدون أيً x
xضا أ َّن تxxأسxxيس هxxذا الxxنظام الxxعاملxxي إنَّxxما هxxو تxxجسيد إلرادة اهلل
وعنايته عبر تاريخ الجنس البشري.

٩٨

ج xxاء ف xxي ب xxعض ال xxتقال xxيد واألع xxراف ال xxدي xxنية ب xxأ َّن ت xxأس xxيس م xxلكوت اهلل ي xxرت xxبط ف xxقط ب xxاإلرادة اإلل xxهية وأ َّن دور
اإلنxسان فxي هxذه الxعملية سxلبي فxي األصxل ،وأ َّن ظxهور املxلكوت وتxأسxيسه سxيكون بxصورة مxفاجxئة وبxشكل
سحري وغير طبيعي).(1
xورا إن
إ َّن الxبهائxيني يxؤمxنون بxأ َّن اهلل قxوي وقxديxر وهxو بxالxتأكxيد يسxتطيع تxحقيق مxلكوتxه عxلى بxسيط الxغبراء ف ً
دروسxا محxددة كxيف يxمكن تxأسxيس
ًx x
شxاءت إرادتxه ،إالّ أ َّن حxضرة بxهاء اهلل شxرح لxنا بxأ َّن اهلل يxريxد أن يxع ّلمنا
مxلكوتxه .ويxعتبر الxبهائxيون املxجتمعات فxي عxاملxنا املxعاصxر غxير قxادرة عxلى تxلبية احxتياجxاتxنا الxفعلية أل َّن هxذه
املxxجتمعات تxxعمل وتxxطبق شxxرائxxع مxxغايxxرة لشxxرع اهلل .وفxxي الxxوقxxت الxxذي يxxؤسxxس فxxيه اهلل مxxلكوتxxه عxxلى األرض
فxإنَّxه يxعطي لxنا مxجال الxتعلم مxن خxالل الxخبرة واملxمارسxة ،وهxذه الxخبرة تxأتxي مxن واقxع حxياتxنـا ومxا تxتمخض
ع xxنه ن xxتائ xxج أع xxمال xxنا وت xxجارب xxنا .ك xxما أش xxار ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأنَّ xxه ف xxقط م xxن خ xxالل ت xxفكيرن xxا ال xxعميق وإدراك xxنا
ألخxطائxنا املxاضxية وقxبولxنا بxها فxإنxنا نحxمي أنxفسنا مxن تxكرارهxا املxأسxاوي الxذي ج ّxر الxعالxم إلxى مxا هxو عxليه
من أخطار الحروب املستمرة وما تحمله لنا من معاناة واستغالل ويأس.
وضxxع حxxضرة بxxهاء اهلل تxxصو ًرّا لxxتأسxxيس الxxنظام الxxعاملxxي عxxلى ثxxالث مxxراحxxل مxxتعاقxxبة .املxxرحxxلة األولxxى هxxي
مxxرحxxلة االنxxحالل االجxxتماعxxي واتxxساع مxxدى املxxعانxxاة الxxتي سxxتفوق مxxثيالتxxها فxxي الxxسابxxق اتxxسا ًعxxا وشxxمولxxية.
ويxعتقد الxبهائxيون بxأ َّن هxذه املxرحxلة قxد بxدأت وتxفاقxمت وأ َّن األزمxات الxتي تxحيط بxالxعالxم سxتصيب حxياة كxل
إنxxسان وكxxل مxxؤسxxسة اجxxتماعxxية .وقxxد ذكxxر حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي فxxي تxxوقxxيعه "قxxد أتxxى الxxيوم املxxوعxxود"The
xصاصxxا إلxهيًّا عxاد ً
ال مxن
ًxx
 Promised Day Is Comeبxأ َّن مxعانxاة البشxريxة هxذه تxعتبر "مxحنة جxزائxية" و" ق
جانب الحق تبارك وتعالى في آن واحد حيث قال حضرته:
"م xxن ج xxهة ،ف xxإ َّن ه xxذه امل xxحن وامل xxآس xxي ع xxقاب إﻟﻬﻲ وع xxملية ت xxطهير ل xxعموم ال xxجنس البش xxري ،ف xxناره xxا ت xxعاق xxب
ال xxعال xxم ع xxلى ع xxناده وف xxساده وض xxالل xxه وت xxعمل ع xxلى ت xxالح xxم أع xxضائ xxه ف xxي ج xxام xxعة ع xxامل xxية واح xxدة غ xxير مج xxزأة.
فxxاإلنxxسانxxية ،فxxي هxxذه الxxسنني مxxن مxxصيرهxxا الxxحاسxxم… مxxدعxxوة فxxي الxxوقxxت نxxفسه أن تسxxتعرض مxxا ارتxxكبته
xهمتها املس xxتقبلية .ف xxال ي xxجوز ل xxها أ ْن تته xxرب م xxن م xxسئول xxيات xxها
ف xxي امل xxاض xxي وأن تطّه xxر ن xxفسها وتس xxتعد مل ّ x
املاضية أو أن تتجاهل وظائفها املستقبلية)."(1
وط xxب ًقا ل xxلعقيدة ال xxبهائ xxية ف xxإ َّن ال xxفترة ال xxحال xxية م xxن امل xxعان xxاة وال xxصعاب س xxتبلغ ذروت xxها ف xxي ش xxكل اض xxطراب xxات
روحxxية وجسxxديxxة واجxxتماعxxية وعxxلى مسxxتوى الxxعالxxم .هxxذه األزمxxات تxxشير إلxxى نxxهايxxة املxxرحxxلة األولxxى واالنxxتقال
إلى املرحلة الثانية من الخطة اإلﻟﻬﻴﺔ .أشار حضرة بهاء اهلل إلى تلك األزمات بما يلي:
"إنَّOا قOد جOعلنا مOيقاتًOا لOكم فOإذا تOمَّ ت املOيقات ومOا أقOبلتم إلOى اهلل لOيأخOذنOكم عOن كOل الOجهات
ويرسل عليكم نفحات العذاب عن كل األشطار وكان عذاب ربك لشديد".
املxرحxلة الxثانxية مxن تxقدم البشxريxة نxحو الxنظام الxعاملxي يxمكن مxالحxظتها مxن خxالل تxحقق "السxالم األصxغر"
أو "الxxصلح األصxxغر" .وعxxلى ضxxوء الxxبيانxxات الxxواردة فxxي الxxكتابxxات الxxبهائxxية يxxمكن الxxقول بxxأ َّن املxxرحxxلة الxxثانxxية
xتمرا للحxروب أكxثر مxنه مxن سxالم دائxم شxامxل وعxاملxي .فxالسxالم األصxغر هxو
هxذه يxمكن اعxتبارهxا تxوقxفًا مس ً
اص xxطالح ل xxوص xxف الس xxالم أو ال xxتقارب ال xxسياس xxي ال xxذي س xxتصل إل xxيه ش xxعوب ال xxعال xxم م xxن خ xxالل االت xxفاق xxيات
٩٩

الxدولxية .أ َّمxxا املظهxر الxرئxيسي للسxالم األصxغر هxو وضxع إجxراءات دولxية لxألمxن الxوقxائxي لxوضxع حxد للحxروب
بxني الxدول والxشعوب .وسxنتطرق إلxى تxفاصxيل هxذه اإلجxراءات اتxفاقxية رسxمية تxدعxمها كxافxة شxعوب األرض
مxxبنية عxxلى مxxبدأ "األمxxن الجxxماعxxي" والxxتي تxxنص عxxلى أن تهxxب كxxافxxة األمxxم جxxماعً xيا لxxردع أي مxxعتدي .وفxxي
ه xxذا ال xxسياق ي xxقول ح xxضرة ب xxهاء اهلل" :إن قOOام أح ٌ Oد مOOنكم عOOلى اآلخOOر قOOومOOوا عOOليه إن هOOذا إالَّ عOOدل
مبني)."(2
كما شرح حضرة عبد البهاء هذا املوضوع في البيان التالي:
"عxليهم  -قxادة الxعالxم -تxوقxيع مxعاهxدة مxلزمxة للجxميع ووضxع مxيثاق بxنوده محxددة ،سxليمة ،وحxصينة .وعxليهم
أن يxxعلنوا ذلxxك عxxلى الxxعالxxم أجxxمع وأن يحxxرزوا مxxوافxxقة الxxجنس البشxxري بxxأسxxره عxxليه… كxxما يxxنبغي تxxسخير
ك xxل ق xxوى البش xxري xxة ل xxضمان ه xxذا امل xxيثاق األع xxظم والس xxتقراره ودوام xxه .ويّ x xعني ه xxذا االت xxفاق ال xxشام xxل ب xxتمام
الxx xوضxx xوح حxx xدود كxx xل دولxx xة مxx xن الxx xدول وتxx xخومxx xها ،ويxx xنص نxx xهائ ً x xيا عxx xلى املxx xبادئ الxx xتي تxx xقوم عxx xليها عxx xالقxx xات
ال xxحكوم xxات ب xxعضها ب xxبعض وي xxوث xxق أي ً x
xضا امل xxعاه xxدات وال xxواج xxبات ال xxدول xxية ك xxلها… وامل xxبدأ األس xxاس xxي له xxذا
االت xxفاق ال xxرص xxني ي xxجب أن ي xxكون مح xxد ًدا ب xxحيث إذا أق xxدم xxت أي ح xxكوم xxة ف xxيما ب xxعد ع xxلى ان xxتهاك أي ب xxند م xxن
بxنوده هxبت فxي وجxهها كxل حxكومxات األرض وفxرضxت عxليها الxخضوع الxتام ،ال بxل إ َّن الxجنس البشxري كxله
يxجب أن يxعقد الxعزم بxكل مxا أوتxي مxن قxوة عxلى دحxر تxلك الxحكومxة .فxإذا مxا اعxتمد هxذا الxدواء األعxظم لxعالج
سليما ،مطمئنًا ،معافىً)."(1
جسم العالم املريض ،فال بد أن يبرأ من أسقامه ويبقى إلى األبد
ً
ي xxؤم xxن ال xxبهائ xxيون ب xxأ َّن الس xxالم األص xxغر س xxيتحقق ق xxري xبًا ب xxعد ن xxهاي xxة ال xxفترة ال xxحال xxية م xxن األزم xxات وامل xxصاع xxب
والxxتغييرات االجxxتماعxxية ،وإنَّxxه الشxxك فxxي أ َّن هxxذه املxxآسxxي سxxتكون ذلxxك املxxؤثxxر الxxرئxxيسي فxxي الxxضغط عxxلى
األم xxم وال xxشعوب ل xxوض xxع ح xxد للح xxروب م xxهما ك xxلف ال xxثمن .وق xxد ت xxنبأ ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxأ َّن الس xxالم األص xxغر
سيبدأ في الظهور في هذا القرن).(2
ومxxا السxxالم أو الxxصلح األصxxغر أالَّ مxxقدمxxة ضxxروريxxة لxxلمرحxxلة الxxثالxxثة مxxن ظxxهور الxxنظام الxxعاملxxي وهxxي مxxرحxxلة
س xxتتحقق ب xxال xxتدري xxج ودع xxاه xxا ب xxهاء اهلل ب xxمرح xxلة "الس xxالم األع xxظم" .إ َّن ب xxزوغ ه xxذه امل xxرح xxلة ك xxما ق xxال ح xxضرت xxه
سxxيتزامxxن مxxع ظxxهور الxxنظام الxxعاملxxي .أ َّمxxا وصxxف حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي لهxxذا الxxنظام املسxxتقبلي فxxقد ذكxxر
س xxاب ً xقا ف xxي ه xxذا ال xxفصل .وف xxي م xxوض xxع آخ xxر تح xxدث ح xxضرة ول xxي أم xxر اهلل ع xxن ه xxذا ال xxنظام ب xxأنَّ xxه "االن xxدمـ xxاج
الxنهائxي لجxميع األجxناس والxعقائxد والxطبقات والxشعوب" .ولxكن السxالم األصxغر سxيتحقق بxواسxطة "شxعوب
األرض ال xxغاف xxلة ع xxن ظ xxهور ح xxضرة ب xxهاء اهلل وال xxتي ت xxنفـذ م xxبادئ xxه ب xxصورة ال إرادي xxة" .أ َّم xxا السـ xxالم األع xxظم
ف xxسيتحقـق ب xxعد "االع xxتراف ب xxمميزات وأح xxقية دع xxوة ب xxهاء اهلل" .وك xxما ي xxعتقد ال xxبهائ xxيون ف xxإنَّ xxه خ xxالل ت xxطور
البشxxريxxة مxxن مxxرحxxلة السxxالم األصxxغر إلxxى مxxرحxxلة السxxالم األعxxظم سxxتقر الxxشعوب تxxما ًمxxا بxxدعxxوة حxxضرة بxxهاء
اهلل وستقبل بمبادئه وتطبقها غالبية أفراد الجنس البشري.
ي xxمكن اع xxتبار ال xxنظام اإلداري ال xxبهائ xxي ن xxظام ج xxنيني ل xxلنظام ال xxعامل xxي املس xxتقبلي .وط xxب ًقا مل xxا ذك xxره ح xxضرة
ش xxوق xxي أف xxندي ف xxإ َّن م xxؤس xxسات وق xxوان xxني ال xxنظام اإلداري ال xxبهائ xxي م xxق ّدر ل xxها أن ت xxصبح "ن xxموذج ل xxلمجتمع
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املسxxتقبلي ،وهxxذا الxxنموذج يxxعتبر أداة جxxيدة لxxتأسxxيس السxxالم األعxxظم ووسxxيلة لxxوحxxدة الxxعالxxم وإعxxالن الxxعدل
واملساواة والخير والرفاهية لعموم البشر)."(2
إ َّن رؤيxة السxالم األعxظم يxتوافـxق مxع رؤيxا حxبقوق فـxي الxتوراة والxتي تxشير إلxى الxزمxن الxذي "سxي ّعم األرض
الxعلم اإلﻟﻬﻲ وعxظمته مxثلما يxمأل املxاء البحxر ")سxفر حxبقوق  -أصxحاح  - 2آيxة  (14إنَّxه داللxة عxلى "شxفاء
الxشعوب" املxوعxود فxي رؤيxا يxوحxنا الxالهxوتxي بxاإلنxجيل )سxفر رؤيxا يxوحxنا الxالهxوتxي  -أصxحاح  - 22آيxة .(2
هxذا السxالم لxن يxأتxي بxحضارة عxاملxية فحسxب بxل بxروحxانxية تxشمل الxشعوب والxقبائxل جxمعاء .إنَّxه يxمثل "قxدوم
العصر املوعود لكافة أركان الجنس البشري)."(3
كما تحدث حضرة شوقي أفندي عن السالم األعظم بقوله الكريم:
"ع xxنده xxا س xxتول xxد ال xxحضارة ال xxعامل xxية وت xxزده xxر وتخ xxلد ن xxفسها ،وس xxتكون ح xxاف xxلة وخ xxصبة ب xxال xxحياة ب xxحيث ل xxم ي xxر
ال xxعال xxم ش xxبهها ول xxم ي xxتخيلها أحٌ x xد م xxن ق xxبل .ع xxندئ xxذ س xxيتحقق العه xxد األب xxدي ب xxشكل ك xxام xxل وت xxتحقق ال xxوع xxود
امل xxذك xxورة ف xxي ج xxميع ال xxكتب امل xxقدس xxة ال xxسماوي xxة وت xxتحقق ج xxميع ال xxنبوءات ال xxتي وردت ع xxلى ل xxسان ال xxنبيني
واملxرسxلني ويتجxلى مxا تxغنى بxه ذوو الxبصيرة والxشعراء فxي رؤاهxم .وعxندهxا سxتنعم األرض بxديxن عxاملxي بxإﻟﻪ
واح xxد أح xxد ،وي xxكون والؤه xxم وإخ xxالص xxهم ل xxدي xxن واح xxد .وع xxنده xxا س xxتعكس األرض ،ع xxلى ال xxرغ xxم م xxن ب xxعض
الxxعثرات ،ذلxxك الxxجالل والxxعظمة املxxتأللxxئة مxxن سxxلطنة حxxضرة بxxهاء اهلل املxxلكوتxxية… وتxxصبح األرض جxxنة مxxن
امل xxلكوت األب xxهى وق xxادرة ع xxلى ت xxحقيق ذل xxك امل xxصير ال xxعظيم ال xxذي ق ّ xدره ال xxخال xxق ل xxها م xxنذ األزل ب xxفضل م xxحبّته
وحكمته".
يxعتقد الxبهائxيون بxأ َّن اإلرادة اإلﻟﻬﻴﺔ تxعمل فxي اتxجاهxني أو عxلى مسxتويxني .فxمن جxهة هxناك اإلرادة اإلﻟﻬﻴﺔ
املxطلقة املxوجxودة فxي كxل مxكان والxتي تxدخxل فxي قxلب كxل حxدث فxي تxاريxخ البشxريxة وتxبدو فxي الxظاهxر غxير
ذي ب xxال .إال أ َّن ك xxل ش xxيء ع xxلى امل xxدى ال xxبعيد يخ xxدم اله xxدف اإلﻟﻬﻲ ف xxي ت xxوح xxيد ال xxجنس البش xxري .وله xxذا
السxبب يxدعxم الxبهائxيون الxكثير مxن الxقضايxا الxعاملxية واإلنxسانxية ويxحاولxون أن يسxتثمروا الxجوانxب اإليxجابxية
من القضايا األخرى حتى لو لم يوافقوا على بعض جوانبها.
وم xxن ج xxهة أخ xxرى ،ي xxؤم xxن ال xxبهائ xxيون ب xxأ َّن دي xxنهم و ن xxظام xxه اإلداري ي xxمثالن ح xxلقة وص xxل ب xxني امل xxشيئة اإلﻟﻬﻴﺔ
والxعالxم اإلنxسانxي فxي هxذا الxعصر ،وبxه تسxري روح الxوحxدة ونxهجها وتxتغلغل فxي شxئون البشxر .ولهxذا يxرى
ال xxبهائ xxيون ب xxأ َّن وظ xxيفتهم ال xxرئ xxيسية ه xxي أن ي xxكون xxوا بمس xxتوى ك xxمال ت xxلك األداة امل xxمنوح xxة م xxن ال xxحق ت xxبارك
وت xxعال xxى للبش xxري xxة .وع xxندم xxا ي xxبدأ ن xxفوذ ه xxذا ال xxظهور الج xxدي xxد ف xxي ال xxتغلغل ف xxي ج xxسم البش xxري xxة ك xxكل س xxيأخ xxذ
السxالم األصxغر بxالxتحول تxدريxجيًا إلxى السxالم األعxظم وسxيدرك الxناس إرادة اهلل سxبحانxه وتxعالxى لxلجنس
البشري ويشهدون تأسيس ملكوت اهلل على األرض.

١٠١

الفصل الثامن  -اإلدارة واألحكام والقوانني
يxعتبر الxبهائxيون العهxد الxخاص لxحضرة بxهاء اهلل أحxد خxصائxص ديxنهم املxميزة والxذي مxن خxاللxه سxيتأسxس
الxx xنظام الxx xعاملxx xي املسxx xتقبلي والxx xحضارة الxx xعاملxx xية .إنَّxx xهم يxx xؤمxx xنون بxx xأ َّن نxx xواة ونxx xموذج هxx xذا الxx xنظام الxx xعاملxx xي
املسxxتقبلي مxxوجxxود فxxي األحxxكام والxxقوانxxني والxxنظام اإلداري الxxذي جxxاء بxxه مشxّ xرع هxxذا الxxظهور وقxxام بxxتطبيقه
xكرس ال xxبهائ xxيون ال xxكثير م xxن وق xxتهم
وت xxطوي xxره ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء وح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي .وله xxذا الس xxبب ي ّ x
وجه xxده xxم ف xxي س xxبيل ت xxطوي xxر م xxؤس xxسات ج xxام xxعتهم .ه xxذه امل xxؤس xxسات امل xxتفرع xxة م xxن ال xxنظام اإلداري ال xxبهائ xxي
ت xxعمل ،ل xxيس ف xxقط لح xxل امل xxشاك xxل وات xxخاذ ال xxقرار الج xxماع xxي فحس xxب ب xxل ت xxأخ xxذ ف xxي االت xxساع وال xxنمو وال xxتطور
حxxتى تظهxxر مxxنها الxxطاقxxة اإلﻟٰﻬﻴﺔ الxxكامxxنة بxxالxxتدريxxج مxxثلما تظهxxر مxxن اإلنxxسان طxxاقxxاتxxه البشxxريxxة الxxكامxxنة مxxن
خالل بذل الجهد واملثابرة املستمرة.
مxxا ذكxxر كxxان محxxط أنxxظار املxxراقxxبني لxxلجامxxعة الxxبهائxxية الxxذيxxن يxxرون بxxأ َّن الxxبهائxxيني يxxبدون اهxxتما ًمxxا بxxاألمxxور
اإلداريxxة وإجxxراءاتxxها .ويxxعتقد الxxبهائxxيون بxxأ َّن اهلل سxxبحانxxه وتxxعالxxى قxxد اسxxتعمل األنxxظمة اإلداريxxة الxxفاسxxدة
والxxتعسفية الxxحالxxية فxxي عxxاملxxنا املxxتحضر الxxيوم مxxن أجxxل تxxحقيق أهxxدافxxه الxxسماويxxة .كxxما يxxرون بxxأ َّن املxxشيئة
اإلﻟﻬﻴﺔ تxxرى فxxي الخxxدمxxات اإلداريxxة نxxو ًعxxا مxxن الxxجهود الxxروحxxية الxxتي سxxتشمل بxxركxxاتxxها لxxيس فxxقط املxxشاركxxني
وإنما كافة أركان املجتمع).(1
فيها فحسب
َّ
مؤسسات الدين البهائي:
بxxتوجxxيهات مxxن رسxxائxxل حxxضرة ولxxي أمxxر اهلل وبxxفضل هxxدايxxة السxxلطة التشxxريxxعية والxxتنفيذيxxة الxxعليا فxxي الxxديxxن
الxxبهائxxي أي بxxيت الxxعدل األعxxظم فxxإ َّن تxxنظيم الxxجامxxعة الxxبهائxxية يxxدور حxxول نxxوعxxني أسxxاسxxيني مxxن املxxؤسxxسات.
الxxنوع األول :تxxلك املxxؤسxxسات الxxتي صxxممت التxxخاذ الxxقرار فxxيما يxxتعلق بxxحياة وأهxxداف الxxجامxxعة .أ َّمxxا الxxنوع
ال xxثان xxي :ف xxهو امل xxؤس xxسات ال xxتي ل xxدي xxها وظ xxيفة ح xxفظ وح xxماي xxة ال xxجام xxعة وامل xxساه xxمة ب xxشكل خ xxاص ف xxي ت xxبليغ
وتxxرويxxج األمxxر املxxبارك .فxxاملxxؤسxxسات الxxتي بxxيدهxxا اتxxخاذ الxxقرار هxxي بxxيت الxxعدل األعxxظم وهxxي مxxؤسxxسة تxxعمل
ع xxلى مس xxتوى ع xxامل xxي ث َّ xم أ َّن ه xxناك امل xxحاف xxل ال xxروح xxان xxية ال xxتي ت xxعمل ع xxلى املس xxتوي xxني امل xxرك xxزي واملح xxلي .أ َّم xxا
املxxؤسxxسات الxxتي تxxعمل عxxلى حxxمايxxة وتxxرويxxج األمxxر فxxقد وجxxدت بxxفضل الxxقوى ال ّ x
خالقxxة لعهxxد ومxxيثاق حxxضرة
ب xxهاء اهلل وامل xxمثلة ب xxمؤس xxسة أي xxادي أم xxر اهلل وال xxتي ات xxسعت حج xً xما ون xxطا ًقxx xا ط xxب ًقا للس xxلطات ال xxتي م xxنحت
ل xxحضرة ش xxوق xxي أف xxندي وم xxن ث َّ xم ل xxبيت ال xxعدل األع xxظم ل xxتشمل ه xxيئات املس xxتشاري xxن وه xxيئات امل xxعاون xxني .ي xxقوم
أعxضاء هxذه الxهيئات بxتشجيع وحxث املxحافxل الxروحxانxية وأفxراد الxجامxعة عxلى الخxدمxة ثَّ xم إسxداء الxنصح لxهم
واملشورة معهم .وسنقوم بشرح هذين الجناحني للنظام اإلداري البهائي.
بيت العدل األعظم و املحافل الروحانية:
تxxمهي ًدا لxxتأسxxيس بxxيت عxxدل فxxي كxxل مxxديxxنة كxxما ذكxxر فxxي آثxxار حxxضرة بxxهاء اهلل فxxقد ذكxxر حxxضرة عxxبد الxxبهاء
بxxأنَّxxه إذا بxxلغ عxxدد الxxبهائxxيني الxxبالxxغني فxxي أي مxxنطقة تxxسعة أفxxراد أو أكxxثر يxxجب إجxxراء انxxتخابxxات مxxن أجxxل
تxxأسxxيس مxxحفل روحxxانxxي محxxلي لxxيعمل كxxهيئة مxxسئولxxة عxxن إدارة شxxئون الxxديxxن فxxي تxxلك املxxنطقة .يxxتكون كxxل
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مxحفل روحxانxي مxن تxسعة أفxراد يxنتخبون بxواسxطة األفxراد الxبالxغني فxي الxجامxعة املحxلية .ومxن ضxمن وظxائxف
املxxحافxxل الxxروحxxانxxية اإلشxxراف عxxلى جxxميع الxxفعالxxيات الxxبهائxxية املحxxلية مxxثل الxxتبليغ وإعxxداد الxxبرامxxج الxxتعليمية
وإدارة شxئون النشxر والxتوزيxع املحxلي وعxقد جxلسات املxناسxبات الxديxنية واإلشxراف عxلى صxندوق الxتبرعxات
ً
وأيضا إنجاز مجموعة كبيرة أخرى من الوظائف املتعددة).(1
وتذكير األحباء ببعض األحكام والتعاليم
لxxقد أشxxرف حxxضرة عxxبد الxxبهاء بxxنفسه عxxلى تxxأسxxيس أول مxxحفل روحxxانxxي فxxي إيxxران وأول مxxحفل روحxxانxxي
فxxي الxxغرب ،وأسxxدى لxxهما تxxوجxxيهاتxxه الxxضروريxxة أثxxناء فxxعالxxياتxxهما األولxxية .كxxما صxxرف حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي
ال xxكثير م xxن وق xxته ألداء ن xxفس امل xxهمة .وق xxد ط xxبعت مج xxموع xxة م xxن ال xxكتب اح xxتوت ع xxلى ال xxعدي xxد م xxن اإلرش xxادات
والxتوجxيهـات واملxراسxالت الxصادرة مxن يxراعxة حxضـرة عxبد الxبهاء وحxضرة ولxي أمxر اهلل حxول مxبادئ اإلدارة
ال xxبهائ xxية ووزع xxت ف xxي ش xxتى أن xxحاء ال xxعال xxم ال xxبهائ xxي .ه xxذه اإلرش xxادات ت xxغطي مج xxموع xxة ك xxبيرة م xxن امل xxواض xxيع
وتxؤكxد بxأ َّن تxطور الxجامxعة الxبهائxية خxالل الxقرون الxقادمxة سxتكون نxتيجتها ،كxما صّ xورهxا تxما ًxمxا حxضرة بxهاء
اهلل ومركز عهده حضرة عبد البهاء ومن بعده ولي أمره شوقي أفندي).(1
تxx xأسسxx xت املxx xحافxx xل الxx xروحxx xانxx xية عxx xلى املسxx xتوى املxx xركxx xزي أيً x x
xضا )أو عxx xلى املسxx xتوى اإلقxx xليمي أحxx xيانًxx xا( .إنَّ
م xxسئول xxيات xxهم ووظ xxائ xxفهم ش xxبيهة ب xxتلك ال xxتي ت xxتواله xxا امل xxحاف xxل ال xxروح xxان xxية املح xxلية ول xxكنها أوس xxع ن xxطا ًقxxا وأك xxثر
تxxعقي ًدا .عxxالوة عxxلى ذلxxك ،فxxإنَّxxهم مxxسئولxxون عxxن اإلشxxراف عxxلى فxxعالxxيات املxxحافxxل الxxروحxxانxxية املحxxلية وتحxxديxxد
األعxxمال الxxتي يxxجب تxxنفيذهxxا عxxلى املسxxتوى املحxxلي أو غxxيرهxxا مxxن األعxxمال الxxواجxxب تxxنفيذهxxا عxxلى املسxxتوى
املركزي أو اإلقليمي.
فxبينما يxتم اخxتيار أعxضاء املxحفل الxروحxانxي املحxلي بxاالنxتخاب املxباشxر مxن قxبل أفxراد الxجامxعة املحxلية ،يxتم
ان xxتخاب أع xxضاء امل xxحفل ال xxروح xxان xxي امل xxركـ xxزي ع xxلى م xxرح xxلتني ط xxب ًقا ل xxنظام االن xxتخاب xxات .إذ ي xxقوم أوالً ج xxميع
األف xxراد ال xxبال xxغني ف xxي ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ف xxي م xxنطقة م xxعينة ب xxان xxتخاب ع xxدد مح xxدد م xxن ال xxوك xxالء أو امل xxندوب xxني.
ويxعتمد عxدد هxؤالء الxوكxالء عxلى حجxم الxجامxعة الxبهائxية ومxداهxا فxي تxلك املxنطقة مxن الxبالد .ومxن ثَّ xم يxجتمع
جxxميع الxxوكxxالء فxxي الxxبالد فxxي مxxؤتxxمر سxxنوي مxxركxxزي ويxxنتخبون تxxسعة أفxxراد مxxن بxxني كxxافxxة أعxxضاء الxxجامxxعة
الxبالxغني ،سxواء كxانxوا أعxضاء فxي املxؤتxمر الxسنوي أم لxم يxكونxوا ،وهxؤالء الxتسعة املxنتخبون يxصبحون أعxضاء
املحفل الروحاني املركزي.
إ َّن عxملية االنxتخابxات هxذه الxتي تxتأسxس عxلى أثxرهxا املxحافxل الxروحxانxية تxحتوي عxلى عxدة خxصائxص بxارزة
ومxميزة .أولxها أ َّن عxملية الxتصويxت تxتم مxن خxالل االقxتراع السxري وثxانxيها أ َّن الxتعالxيم الxبهائxية تxمنع أي نxوع
مxxن الxxدعxxايxxة االنxxتخابxxية واإلعxxالن بxxما فxxيه الxxترشxxيح لxxإلنxxتخابxxات .يxxقوم كxxل مxxقترع بxxكتابxxة أسxxماء تxxسعة أفxxراد
مxختلفني وبxعد فxرز األصxوات يxكون األفxراد الxتسعة الxذيxن حxازوا عxلى أكxثريxة األصxوات قxد انxتخبوا لxعضويxة
املxxحفل الxxروحxxانxxي .وإذا تxxساوت األصxxوات لxxتاسxxع عxxضو تxxتم االنxxتخابxxات مجxxد ًدا بxxني أولxxئك الxxذيxxن تxxساوت
xظرا لxxعدم وجxxود مxxرشxxحني فxxي االنxxتخابxxات فxxإ َّن هxxناك أقxxصى حxxريxxة لxxلناخxxب فxxي االخxxتيار ،وال
أصxxواتxxهم .ونً x
مxكان ألولxئك الxذيxن يxسعون لxلقوة والسxلطة فxي الxظهور مxثلما هxي حxال املxنظمات األخxرى .ومxن املxفترض أن
يكون أعضاء املحافل الروحانية املحلية واملركزية على أتم استعداد ألداء وظائفهم املخولة لهم.
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تجxxري عxxملية االنxxتخاب فxxي كxxل عxxام فxxي أواخxxر شهxxر إبxxريxxل )نxxيسان( وتxxصادف االحxxتفال بxxعيد الxxرضxxوان
ويxxقوم املxxحفل الxxروحxxانxxي املxxنتخب بxxواجxxبه ملxxدة سxxنة كxxامxxلة تxxبدأ بxxعد إعxxالن نxxتيجة االنxxتخابxxات أو فxxي أقxxرب
فرصة ممكنة.
إ َّن روح هذه العملية وشكلها شرحه لنا حضرة شوقي أفندي بالعبارات التالية:
"إذا نxظرنxا إلxى املxؤهxالت الxسامxية الxتي يxجب أن تxتوفxر فxي أعxضاء املxحافxل الxبهائxية كxما ذكxرت فxي ألxواح
حxضرة عxبد الxبهاء ،تxغمرنxا مxشاعxر الxخيبة وعxدم االسxتحقاق ونxشعر حً xقا بxالxيأس لxوال ذلxك الxخاطxر املxطمئن
وهxxو إذا مxxا نxxهضنا لxxنقوم بxxدورنxxا بxxكل نxxبل فxxإ َّن كxxل نxxقص فxxي حxxياتxxنا سxxيع ّوض تxxعويً x
xظيما عxxن طxxريxxق
xضا عً x
تلك الروح القاهرة الشاملة لفضله و قوته .بناء عليه يجب على الوكالء املنتخبني أن يأخذوا بعني االعتبار
وبxxدون أدنxxى شxxائxxبة مxxن شxxوائxxب الxxتعصب أو الxxعاطxxفية وبxxغض الxxنظر عxxن أي اعxxتبار مxxادي أسxxماء أولxxئك
الxxذيxxن تxxندمxxج فxxيهم عxxلى أتxxم وجxxه الxxصفات الxxضروريxxة اآلتxxية :والء ال شxxك فxxيه ،إخxxالص يxxتصف بxxالxxتفانxxي،
عقل راجح ،مقدرة معترف بها وخبرة ناضجة)."(1
كxما يxجب أن نxذكxر هxنا إحxدى الxخصائxص الxهامxة لxالنxتخابxات الxبهائxية .لxقد أعxطى حxضرة بxهاء اهلل مxفاهxيم
عxxملية لxxلقيم الxxروحxxية ،مxxثال مxxا ورد فxxي الxxفصل الxxخامxxس حxxول تxxساوي حxxقوق املxxرأة مxxع الxxرجxxل حxxيث أشxxار
xثيرا مxن الxتفرقxة الxعنصريxة فxي مxناطxق مxختلفة
حxضرتxه بxأ َّن األقxليات الxجنسية واملجxموعxات الxعرقxية عxانxت ك ً
مxن الxعالxم ،ولxم تxعط الxفرصxة ألعxضاء هxذه األقxليات فxي تxطويxر عxقليتها وتxفكيرهxا مxثلما حxال الxشعوب األكxثر
ح xظًا .عxxلى الxxجامxxعة الxxبهائxxية أن تxxديxxر شxxئـون هxxذه األقxxليات بxxشكل مxxدروس وألقxxصى حxxد مxxمكن حxxتى يxxتم
وضxxع حxxد لxxلظلم وسxxلب الxxحقوق .وعxxليه ،فxxإنَّxxه أثxxناء االنxxتخابxxات إذا مxxا تxxساوت املxxؤهxxالت بxxني شxxخص يxxمثل
األقلية وآخر عادي ،فإ َّن ضمير الناخب مدعو أن يصوت لصالح ممثل األقلية.
ون xxفس ه xxذا امل xxبدأ االن xxتخاب xxي ال xxرئ xxيسي يس xxري ع xxلى ان xxتخاب ب xxيت ال xxعدل األع xxظم .وف xxي ه xxذه ال xxحال xxة ف xxإنَّ
الxناخxبني هxم أعxضاء املxحافxل الxروحxانxية املxركxزيxة فxي الxعالxم الxبهائxي ،وعxلى الxعكس مxن املxحافxل الxروحxانxية
املحxلية واملxركxزيxة ،فxإ َّن بxيت الxعدل األعxظم يxنتخب مxرة واحxدة كxل خxمس سxنوات فxي مxؤتxمر عxاملxي يxعقد فxي
املركز البهائي العاملي في حيفا بفلسطني).(2
أيادي أمر اهلل وهيئات املستشارين ومعاونوهم:
لxقد اكxتمل نxظام اتxخاذ الxقرار الجxماعxي بxوجxود عxدة هxيئات اسxتشاريxة .وكxان حxضرة بxهاء اهلل وحxضرة عxبد
ال xxبهاء ق xxد ع ّ xينا أث xxناء ح xxيات xxهما أف xxرا ًدا م xxميزي xxن م xxن األح xxباء ليخ xxدم xxوا ك xxأي xxادي ألم xxر اهلل ف xxي م xxجال ت xxروي xxج
وحxxمايxxة الxxديxxن الxxبهائxxي .وجxxاء فxxي ألxxواح الxxوصxxايxxا لxxحضرة عxxبد الxxبهاء بxxأ َّن هxxذه الxxوظxxائxxف يxxجب أن تسxxتمر
خ xxالل ال xxدور ال xxبهائ xxي ،وله xxذا ع xxني ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي ع xxد ًدا م xxن األح xxباء ل xxيكون xxوا أي xxاديً xxا ألم xxر اهلل ك xxان
شخصا ،وقد جاء في ألواح الوصايا ما يلي:
عددهم عند وفاته في نوفمبر سنة  1957سبعة وعشرين
ً
xسمي أيxxادي أمxxر اهلل ويxxعيّنهم ويxxجب عxxلى الxxكل أن يxxكون فxxي ظxxله
"أيxxها األحxxباء ،عxxلى ولxxي أمxxر اهلل أن يّ x
وتxحت حxكمه… ووظxيفة أيxادي أمxر اهلل هxي نشxر نxفحات اهلل وتxربxية الxنفوس بxتعليم الxعلوم وتحسxني أخxالق
١٠٤

الxعموم والxتقديxس والxتنزيxه فxي جxميع الxشئون .ويxجب أن تتجxلى واضxحة تxقوى اهلل مxن أطxوارهxم وأحxوالxهم
وأعمالهم وأقوالهم)."(1
وبxxعد وفxxاة حxxضرة ولxxي أمxxر اهلل لxxم يxxكن بxxاسxxتطاعxxة حxxضرات أيxxادي أمxxر اهلل أن يxxعيّنوا مxxن يخxxلف حxxضرة
شxxوقxxي أفxxندي .وعxxلى أي حxxال ،وطxxب ًقا لxxلمفاهxxيم الxxواضxxحة ملxxيثاق بxxهاء اهلل فxxإ َّن لxxبيت الxxعدل األعxxظم كxxامxxل
xظرا ألنَّ
الxصالحxية والسxلطة فxي إيxجاد أيxة مxؤسxسة مxناسxبة مxن أجxل تxطويxر وتxكامxل الxجامxعة الxبهائxية .ون ً
ألxواح الxوصxايxا لxحضرة عxبد الxبهاء قxد أشxارت إلxى أ َّن الxوظxائxف املxخولxة لxحضرات أيxادي أمxر اهلل يxجب أن
تxكون جxز ًءا ال يتجxزأ مxن الxنظام اإلداري فxقد أوجxد بxيت الxعدل األعxظم مxؤسxسة خxاصxة لهxذا الxغرض وهxي
مxنفصلة تxما ًمxxا عxن الxنظام االنxتخابxي لxلمحافxل الxروحxانxية .تxعرف هxذه املxؤسxسة "بxهيئات املسxتشاريxن)"(1
ويخxxدم أعxxضاؤهxxا عxxلى املسxxتوى الxxقاري .فxxاملسxxتشارون لxxهم مxxيزتxxهم ويxxعينون مxxن قxxبل بxxيت الxxعدل األعxxظم
لفترة خمس سنوات ،ويتراوح أعدادهم في كل قارة من سبعة إلى تسعة عشر فر ًدا.
وبxxتشجيع مxxن حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي عxّ xني أيxxادي أمxxر اهلل مجxxموعxxة مxxن األفxxراد كxxممثلني لxxهم فxxي كxxل قxxارة
وسxّ xماهxxم بxxهيئات املxxعاونxxني .هxxذه الxxهيئات املxxتفرعxxة تxxعمل مxxع هxxيئات املسxxتشاريxxن وتxxحت هxxدايxxة بxxيت الxxعدل
األعxxظم .ويxxعمل املxxعاونxxون الxxيوم مxxع املسxxتشاريxxن مxxثلما كxxانxxوا يxxعملون سxxابً xقا مxxع حxxضرات أيxxادي أمxxر اهلل،
xظرا التxساع ونxمو حجxم الxجامxعة الxبهائxية خxالل الxسنوات األخxيرة فxقد أجxاز بxيت الxعدل األعxظم حxضرات
ون ً
املxعاونxني بxتعيني مxساعxديxن لxهم مxن أجxل مxساعxدتxهم فxي أعxمالxهم عxلى املسxتوى املحxلي .وعxلى هxذا فxقد تxمَّ
إيxجاد جxناح مxعادل لxلمحافxل الxروحxانxية املحxلية واملxركxزيxة وهxو جxناح لxه وظxيفة خxاصxة عxلى املسxتوى الxقاري
واإلقليمي واملحلي.
عالقة املستشارين باملحافل الروحانية:
هxx xناك وجxx xهان رئxx xيسيان مxx xن االخxx xتالف بxx xني املxx xؤسxx xسات الxx xتي تxx xشكل عxx xمودي الxx xنظام اإلداري الxx xبهائxx xي،
ويxرجxعان إلxى طxريxقة الxعمل وإلxى السxلطات املxمنوحxة لxها .فxاملxحافxل الxروحxانxية هxي هxيئات جxماعxية وتxوجxد
بxواسxطة انxتخاب الxجامxعة الxبهائxية لxها ،وتxعمل مxن خxالل اتxخاذ الxقرار الجxماعxي .أ َّxمxا املسxتشارون فxيعيّنهم
بxيت الxعدل األعxظم بxصورة أفxراد ،أمxا املxعاونxون فxيتم انxتخابxهم مxن قxبل هxيئات املسxتشاريxن الxقاريxة وبxشكل
أفxxراد أيً x
xاسxxا فxxي صxxورة خxxدام مخxxلصني ألمxxر حxxضرة بxxهاء اهلل .وعxxلى
xضا وهxxم يخxxدمxxون األمxxر املxxبارك أسx ً x
الxرغxم مxن أ َّن أعxضاء املxحافxل قxد يxؤدون مxهمات فxرديxة أحxيانًxا مxثل أعxضاء فxي الxهيئة الxتنفيذيxة لxلمحفل وقxد
تxكون هxناك مxشورة بxني املسxتشاريxن وهxيئات املxعاونxني ولxكن تxظل املxحافxل الxروحxانxية مxؤسxسات جxماعxية فxي
األصل ويظل الجناح اآلخر يمثل فري ًقا من األفراد العاملني.
وال xxفرق اآلخ xxر ه xxو ط xxبيعة الس xxلطات امل xxمنوح xxة ل xxكل ج xxناح م xxن ج xxناح xxي اإلدارة ال xxبهائ xxي .إ َّن الس xxلطة ف xxي
اتxخاذ الxقرارات فxيما يxتعلق بxحياة الxجامxعة تxظل بxيد املxحافxل الxروحxانxية وحxدهxا وفxي الxنهايxة بxيد بxيت الxعدل
األعxظم .أمxا املسxتشارون واملxعاونxون فxلهم دورهxم فxي إسxداء الxنصح لxلمحافxل الxروحxانxية وإبxداء املxالحxظات
عxلى الخxطط وعxمل كxل مxا يxلزم لxتشجيعهم وحxثّهم عxلى الخxدمxة ويxبقى دورهxم ضxمن هxذه الحxدود فxقط .إنَّ
xظرا ألنَّxxهم مxxنتخبون مxxن قxxبل الxxجامxxعة
املxxسئولxxية الxxنهائxxية فxxي اتxxخاذ الxxقرار تxxظل بxxيد املxxحافxxل الxxروحxxانxxية نً x
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الxxبهائxxية .هxxناك أمxxر آخxxر أكxxثر مxxن غxxيره يxxميز الxxفرق بxxني دور أيxxادي أمxxر اهلل واملسxxتشاريxxن واملxxعاونxxني وبxxني
xسمونxهم فxي األديxان األخxرى( .فxأيxادي أمxر اهلل واملسxتشارون واملxعاونxون ال يxملكون
دور رجxال الxديxن )كxما ي ّ
صxxالحxxية إصxxدار الxxقرارات أو أداء األعxxمال الxxكهنوتxxية أو حxxتى تxxفسير وتxxبيني اآلثxxار املxxقدسxxة) .(1بxxاإلضxxافxxة
إلى ذلك فإ َّن مدة خدمة املستشارين محددة وال تمتد مدى حياتهم.
xظرا ل xxتمتعهم ب xxال xxبلوغ
وم xxع ك xxل ذل xxك ،ف xxإ َّن دور املس xxتشاري xxن ل xxه م xxيزت xxه ال xxخاص xxة ،إذ ي xxتم ان xxتخاب xxهم ك xxأف xxراد ن ً x
ال xxروح xxان xxي ب xxدرج xxة ع xxال xxية وق xxدرت xxهم ع xxلى امل xxساه xxمة ف xxي ج xxعل ال xxجام xxعة ت xxنبض ب xxال xxحياة .وق xxد م xxنحتهم اآلث xxار
ال xxكتاب xxية ال xxبهائ xxية م xxقا ًم xxا رف xxي ًعا ف xxي ال xxجام xxعة وي xxفترض ع xxلى امل xxحاف xxل ال xxروح xxان xxية واألف xxراد االس xxتفادة م xxن
املساعدة التي يمكن لخبرتهم أن تقدمها.
دار التبليغ العاملية:
فxي عxام 1973م وضxع املسxتشارون تxحت إشxراف وتxوجxيه مxؤسxسة عxاملxية تxعمل فxي املxركxز الxبهائxي الxعاملxي
فxي حxيفا .هxذه املxؤسxسة هxي دار الxتبليغ الxعاملxية وتxضم فxي عxضويxتها أيxادي أمxر اهلل الxذيxن هxم عxلى قxيد
الxحياة وعxد ًدا مxن املسxتشاريxن يxتم تxعيينهم مxن قxبل بxيت الxعدل األعxظم .وفxي حxالxة وفxاة جxميع أيxادي أمxر
اهلل فxإ َّن كxافxة أعxضاء هxذه املxؤسxسة يxعيينهم بxيت الxعدل األعxظم وسxتستمر مxؤسxسة دار الxتبليغ الxعاملxية فxي
أداء واجباتها تحت إشراف بيت العدل األعظم.
مxن الxوظxائxف الxرئxيسية املxوكxولxة لxدار الxتبليغ الxعاملxية تxنسيق فxعالxيات هxيئات املسxتشاريxن املxختلفة ومxساعxدة
بxيت الxعدل األعxظم فxي تxطويxر الخxطط الxعاملxية الxتي مxن خxاللxها يxنمو ويxتسع األمxر املxبارك وتجxدر املxالحxظة
بxأنَّxه ذُكxر فxي اآلثxار الxبهائxية بxأ َّن هxناك فxر ًقxا وتxمي ّيزًا بxني املxقام الxروحxانxي لxألفxراد وبxني الxرتxبة الxتي يحxملونxها
أو الوظيفة التي يؤدونها في الجامعة البهائية .جاء في إحدى رسائل بيت العدل األعظم ما يلي:
"إ َّن الxلطافxة والxتبجيل والxنبالxة واالحxترام ملxقامxات اآلخxريxن وإنxجازاتxهم تxعتبر مxن الxفضائxل اإلنxسانxية الxتي
تxxساهxxم فxxي إيxxجاد الxxخير والxxرفxxاهxxية لxxكل جxxامxxعة ،ولxxكن الxxكبر والxxغرور يxxعتبران مxxن الخxxطايxxا املهxxلكة… إنَّ
اله xxدف ال xxنهائ xxي ف xxي ال xxحياة ل xxكل ن xxفس ي xxجب أن ي xxكون ال xxوص xxول إل xxى ال xxكمال ال xxروح xxي وكس xxب م xxرض xxاة اهلل
سxبحانxه وتxعالxى وإ َّن املxقام الxروحxانxي الxحقيقي لxكل شxخص مxعروف لxدى الxحق تxبارك وتxعالxى وحxده .هxذا
األمر يختلف تما ًما عن الرتب التي يحتلها أو تمنح لألفراد في مجاالت متنوعة من املجتمع".
حياة الجامعة والضيافة التسع عشرية:
تxتركxز فxعالxيات الxجامxعة الxبهائxية فxي املسxتوى املحxلي عxلى جxلسات تxعقد لxكل أفxراد الxجامxعة بxشكل دوري
وتxxسمى "الxxضيافxxة" .تxxأتxxي تxxواريxxخ انxxعقاد هxxذه الجxxلسات مxxتفقة فxxي شxxتى بxxقاع الxxعالxxم الxxبهائxxي ،وتحxxدد
طxxب ًقا لxxلتقويxxم الxxبهائxxي الxxشمسي الxxذي أوجxxده حxxضرة الxxباب .يxxحتوي هxxذا الxxتقويxxم عxxلى تxxسعة عشxxر شهxً xرا
وك xxل شه xxر ي xxضم ت xxسعة عش xxر ي xxو ًم xxا وب xxذل xxك ي xxكـون مج xxموع األي xxام  361ي xxو ًم xxا) .(2واألي xxام اإلض xxاف xxية األرب xxع
xصصت
األخ xxرى )أو خ xxمسة أي xxام ب xxالنس xxبة ل xxلسنة ال xxكبيسة( س xxميت ب xxأي xxام ال xxهاء وه xxذه األي xxام ه xxي أي xxام خ ّ x
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لxلعطاء والxضيافxة والxفرح والxروحxانxية) .(3وتxعقد الxضيافxةالxتسع عشxريxة فxي الxيوم األول مxن كxل شهxر بxهائxي
وبذلك يكون املجموع تسع عشرة ضيافة في السنة.
ل xxلضياف xxة ال xxتسع عش xxري xxة ث xxالث xxة أق xxسام رئ xxيسية :األول ه xxو ق xxسم روح xxان xxي خ xxاص ب xxتالوة األدع xxية وامل xxناج xxاة
ويxمكن تxالوة اآلثxار املxقدسxة مxن جxميع األديxان الxسماويxة .الxقسم الxثانxي وهxو إداري وتxتم فxيه املxشورة حxول
أوضxاع الxجالxية بxما فxيها مxواضxيع الشxباب واألطxفال .كxما يxقوم املxحفل الxروحxانxي املحxلي بxإطxالع الxجالxية
بxالxقرارات الxتي اتخxذهxا والxتي لxها عxالقxة بxالxحياة الxعامxة لxلجامxعة كxما يxقدم أمxني الxصندوق تxقريxره ويxشارك
أعxxضاء الxxجامxxعة فxxي تxxقديxxم اقxxتراحxxاتxxهم وطxxرح األسxxئلة ومxxشاكxxلهم فxxي حxxضور مxxمثلي املxxحفل الxxروحxxانxxي
املح xxلي .أم xxا امل xxحفل ال xxروح xxان xxي ف xxهو غ xxير م xxلزم ب xxقبول االق xxتراح xxات ال xxتي ط xxرح xxت ف xxي ال xxضياف xxة ول xxكن ي xxجب
أخxذهxا بxعني االعxتبار ثَّ xم دراسxتها والxرد عxليها وإبxالغ ذلxك لxلجالxية .أ َّxمxا الxقسم الxثالxث واألخxير مxن الxضيافxة
ف xxهو اج xxتماع xxي وي xxتمثل ف xxي ت xxقدي xxم ال xxطعام ف xxي ج xxو م xxن األخ xxوة وامل xxحبة وق xxد يش xxتمل ع xxلى ب xxرام xxج م xxوس xxيقية
وت xxمثيلية وأل xxعاب وب xxرام xxج ت xxرف xxيهية .ه xxذه األق xxسام ال xxثالث xxة ج xxميعها ض xxروري xxة ل xxلضياف xxة ،وع xxلى األح xxباء ت xxنمية
قواهم الروحانية ليس فقط في القسم الروحاني فحسب بل ً
أيضا في القسمني اإلداري واالجتماعي.
تxxعقد الxxضيافxxات الxxتسع عشxxريxxة فxxي أغxxلب الxxجامxxعات الxxبهائxxية فxxي مxxنازل األحxxباء أو أحxxيانًxxا فxxي املxxراكxxز
الxxبهائxxية الxxصغيرة وذلxxك راجxxع إلxxى أن الxxجالxxيات الxxيوم ليسxxت كxxبيرة لxxلدرجxxة الxxتي تسxxتطيع أن تسxxتثمر فxxي
أم xxاك xxن أك xxبر ات xxسا ًع xxا .إ َّن ن xxموذج ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية امل xxتطورة ال xxذي ص xxوره ل xxناح xxضرة ب xxهاء اهلل ق xxادر ع xxلى
اس xxتيعاب ج xxال xxيات أك xxبر حج xً xما .أم xxا اله xxدف امل xxرج xxو ف xxهو أن ي xxكون ف xxي ك xxل ق xxري xxة أو م xxنطقة مش xxرق أذك xxار
ل xxلعبادة وت xxالوة اآلي xxات .ه xxذا امل xxعبد س xxيكون م xxرك xزًا ل xxحياة ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية وم xxن ح xxول xxه س xxتبنى م xxؤس xxسات
للخدمات اإلنسانية املختلفة.
األحكام والحدود البهائية:
الحرية الروحية من خالل االنضباط
إ َّن جxميع املxؤسxسات الxبهائxية الxتـي تحxدثxنا عxنها حxتى اآلن تxعمل فxي ظxل أحxكام وحxدود مxنزّلxة .وقxد ب ّxني لxنا
حxxضرة بxxهاء اهلل بxxأ َّن األحxxكام والxxقوانxxني هxxي األسxxاس الxxذي يxxبنى عxxليه املxxجتمع اإلنxxسانxxي بxxأكxxمله وبxxدونxxها
يس xxتحيل ق xxيام ال xxنظام ،وإذا ان xxعدم ال xxنظام ال ي xxمكن إي xxجاد إط xxار يج xxمع ب xxداخ xxله ال xxنشاط xxات ال xxروح xxان xxية
والxثقافxية والxعلمية والxفكريxة الxتي يxعتمد عxليها تxطور الxشئون اإلنxسانxية املxتداخxلة .وحxتى الحxريxة الxشخصية
ي xxجب أن ت xxنظمها أح xxكام وق xxوان xxني .وإذا م xxا ض xxحينا ب xxشيء م xxن ح xxري xxتنا ال xxشخصية م xxن أج xxل ت xxنفيذ ق xxوان xxني
xياسxxا ب xxما
م xxعينة ف xxي امل xxجتمع ف xxإ َّن األف xxراد ب xxذل xxك ي xxساع xxدون ف xxي خ xxلق ب xxيئة ت xxعود ب xxنفع أك xxبر ع xxلى امل xxجتمع ق x ً x
تنازلنا عنه شخص ًيا.
إ َّن األحxكام والحxدود والxقوانxني تxعمل فxي املxقام األول عxلى ضxبط الxجوانxب الxحيوانxية فxي الxطبيعة البشxريxة.
وقxد تَّ xم بxحث هxذا املxوضxوع بxعمق أكxبر فxي فxصول سxابxقة .مxن الxضروري هxنا أن نxذكxر بxأنَّxه طxب ًقا لxلعقيدة
الxبهائxية فxإ َّن طxاقxاتxنا الxروحxانxية والxفكريxة واألخxالقxية الxحقيقية ال يxمكن لxها أن تxنطلق إال عxندمxا يxتم ضxبط
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وتxنظيم طxبيعتنا البشxريxة وتxنقيتها بxاعxتبارهxا أداة يxمكن االعxتماد عxليها .وعxندمxا تxبدأ املxتطلبات الxجسمانxية
ف xxي ال xxتحكم ف xxإ َّن ط xxبيعتنا اإلن xxسان xxية ال xxحقة ت xxبقى م xxقيدة وس xxجينة ش xxهوات xxنا ال xxجسمان xxية ،وه xxي ال xxطبيعة
الحيوانية.
إ َّن مxصدر جxميع األحxكام الxتي تxؤدي إلxى الxتطور الxروحxي هxو تxعاقxب ظxهـور األنxبياء واملxرسxلني .فxاألحxكام
وال xxقوان xxني ال xxتي أت xxى ب xxها س xxيدن xxا م xxوس xxى وع xxيسى ومح xxمد ع xxليهم الس xxالم ي xxمكن اع xxتباره xxا أن xxظمة وم xxبادئ
ووصxايxا أخxالقxية أل َّن مxحبة وعxشق مxظاهxر الxظهور لxلجنس البشxري يxصل إلxى أعxماق قxلوبxنا ،وأ َّن األحxكام
هxxذه قxxادرة عxxلى تxxغيير وتxxقليب الxxضمير اإلنxxسانxxي .إ َّن مxxعيار الxxصواب والخxxطأ يxxتغير طxxب ًقا ملxxا يxxأتxxي بxxه كxxل
مظهxر أمxر سxماوي وبxناء عxلى هxذه الxقاعxدة يxقـوم املxجتمـع بxوضxع قxوانxني وأحxكام وحـxدود جxديxدة .فxي هxذا
ال xxخصوص ي xxقول ح xxضرة ب xxهاء اهلل" :ال تحسOOنب إنَّOOا نOOزلOOنا لOOكم األحOOكام بOOل فOOتحنا خOOتم الOOرحيق
امل OOختوم ب OOأص OOاب OOع ال OOقدرة واالق OOتدار يشه OOد ب OOذل OOك م OOا ن OOزل م OOن ق OOلم ال OOوح OOي ت OOفكروا ي OOا أول OOي
األفكار)."(1
الكتاب األقدس – كتاب األحكام والحدود والقوانني
عxxلى ضxxوء أهxxمية األحxxكام املxxنزلxxة مxxن سxxماء املxxشية اإلﻟﻬﻴﺔ لxxيس عxxجبًا أن نxxرى حxxضرة ولxxي أمxxر اهلل يxxشير
إلxى الxكتاب األقxدس أم الxكتب فxي الxظهور الxبهائxي بxأنَّxه "أعxظم عxمل قxام بxه حxضرة بxهاء اهلل" و"أملxع إنxتاج
ان xxبثق م xxن ف xxكره" و"دس xxتور ن xxظام xxه ال xxعامل xxي) ."(2ي xxضع ال xxكتاب األق xxدس ل xxنا األح xxكام األس xxاس xxية ل xxلحياة
الxxروحxxانxxية وعxxضويxxة الxxجامxxعة الxxبهائxxية ،وبxxكل املxxقايxxيس يxxعتبر هxxذا الxxكتاب ف xذًّا وال نxxظير لxxه .وال مxxجال هxxنا
لxبحث مxواضxيع الxكتاب األقxدس بxتوسxع وعxمق أال أ َّن هxناك ثxالث مxيزات لxه وهxي :شxمولxيته واسxتمرار تxطبيق
تعاليمه وأسلوب نشره.
إ َّن األحxxكام والxxقوانxxني الxxتي أتxxى بxxها حxxضرة بxxهاء اهلل تxxتعلق بxxشئون مجxxموعxxة كxxبيرة مxxن األفxxراد والxxجامxxعة.
م xxن ض xxمن ه xxذه األح xxكام ال xxصالة وال xxصوم وال xxزواج وال xxطالق وامل xxيراث وال xxتعليم ودف xxن امل xxيت وك xxتاب xxة ال xxوص xxية
وصxيد الxحيوانxات والxعالقxات الxجنسية واالهxتمام بxالxجسم وكxل مxا يxتعلق بxالxعمل ثَّ xم الxعادات الxخاصxة بxتناول
الطعام.
كxx xما أ ّكxx xد لxx xنا حxx xضرة بxx xهاء اهلل وحxx xضرة عxx xبد الxx xبهاء بxx xأ َّن أحxx xكام الxx xكتاب األقxx xدس يxx xجب أن تxx xطبق بxx xشكل
يسxxرع
تxxدريxxجي مxxع نxxمو قxxدرات الxxناس فxxي االسxxتجابxxة لxxها .إ َّن تxxدريxxب األحxxباء عxxلى إجxxراء بxxعض األحxxكام ّ x
عxملية الxبلوغ الxروحxانxي ويxؤدي إلxى إمxكانxية تxطبيق بxعض األحxكام األخxرى .وقxد شxرح حxضرة بxهاء اهلل هxذا
املبدأ بما يلي:
"وإنَّOOك أيOOقن بOOأ َّ
ن ربOOك فOOي كOOل ظOOهور يتجOOلى عOOلى الOOعباد عOOلى مOOقدارهOOم مOOثالً فOOانOOظر إلOOى
الOشمس فOإنOها حOني طOلوعOها عOن أفOقها تOكون حOرارتOها وأثOرهOا قOليلة وتOزداد درجOة بOعد درجOة
ليسOتأنOس بOها األشOياء قOليالً قOليالً إلOى أن يOبلغ إلOى قOطب الOزوال ثَّ Oم تOنزل بOدرائOج مOقدرة إلOى
أن يOغرب فOي مOغربOها… وإنَّها لOو تOطلع بOغتة فOي وسOط الOسماء يOضر حOراراتOها األشOياء كOذلOك
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فOOانOOظر فOOي شOOمس املOOعانOOي لOOتكون مOOن املOOطلعني فOOإنَّOOها لOOو تسOOتشرق فOOي أول فجOOر الOOظهور
بOأنOوار الOتي قOدر اهلل بOها لOيحترق أرض الOعرفOان مOن قOلوب الOعباد ألنَّهم لOن يOقدرن أن يحOملنها
أو يستعكسن منها بل يضطربن
منها ويكونن من املعدومني)."(1
طxxب ًقا لهxxذا الxxتوجxxه قxxام حxxضرة ولxxي أمxxر اهلل وبxxيت الxxعدل األعxxظم تxxدريxxجيًا بxxتعريxxف وتxxطبيق حxxدود وأحxxكام
الxxكتاب األقxxدس وذلxxك طxxب ًقا لxxنمو وبxxلوغ الxxجامxxعة الxxبهائxxية .بxxالxxطبع تxxأخxxذ هxxذه الxxعملية وقxxتـًا مxxن الxxزمxxن .وقxxد
أشxار حxضرة شxوقxي أفxنـدي بxأ َّن هxناك بxعض الxقوانxني واألحxكام "وضxعت مxن أجxل الxحكومxة املسxتقبلية ومxن
املق ّدر لها أن ترى النور من بني األحداث واالضطرابات التي يمر بها عاملنا املعاصر".
إ َّن ال xxكتاب األق xxدس ول xxو أنَّ xxه ب xxاالس xxم "ك xxتاب" إالّ أنَّ xxه ج xxوه xxر ول xxب اآلث xxار ال xxبهائ xxية ال xxتي ك xxنزت ف xxيها أح xxكام
xغيرا مxن
وحxدود وقxوانxني الxديxن الxبهائxي .أ َّxمxا نxص الxكتاب األصxلي فxقد نxزل بxالxلغة الxعربxية ويxشكل جxز ًءا ص ً
كxxل املجxxموعxxة .أكxxمل حxxضرة بxxهاء اهلل الxxكتاب األقxxدس بمجxxموعxxة كxxبيرة مxxن األلxxواح والxxكتابxxات الxxتي شxxرحxxت
مxحتواه بxتفصيل حxيث قxام بxكتابxة تxفاسxير وأجxوبxة ر ًدا عxلى أسxئلة طxرحxها بxعـض الxبهائxيني اإليxرانxيني الxذيxن
قxرأوا الxكتاب األقxدس فxي الxقرن الxتاسxع عشxر .وقxد أضxاف حxضرة عxبد الxبهاء بxعض الxتفاسxير واملxالحxظات
عxxلى نxxصوص الxxكتاب األقxxدس طxxب ًقا إلشxxارة حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى ضxxرورة ذلxxك .ث َّ xم اكxxتملت هxxذه املجxxموعxxة
بما أضافة إليها حضرة شوقي أفندي من تفسير وتبيني بصفته وليًا ألمر الجامعة البهائية.
وبxxناء عxxليه ال يxxمكن الxxوقxxوف عxxلى تxxفاصxxيل مxxضمون الxxكتاب األقxxدس إالّ بxxتتبع تxxطور كxxل مxxضمون فxxيه مxxن
خالل عملية التبويب بأكملها .وقد أشار حضرة شوقي أفندي بأنَّه سيتم في نهاية األمر إنجاز تبويب
وتxxصنيف حxxدود وأحxxكام الxxكتاب األقxxدس وث َّ xم نشxxرهxxا .قxxام حxxضرتxxه شxxخص ًيا بxxإنxxجاز جxxزء مxxن هxxذا الxxعمل
حxيث تxرجxم فxقرات مxن الxكتاب األقxدس إلxى اإلنجxليزيxة ووضxع الخxطوط الxعريxضة "لxتلخيص وتxدويxن حxدود
xكملة لxxه .فxxي عxxام  1973وفxxي الxxذكxxرى املxxئويxxة لxxصدور
وأحxxكام الxxكتاب األقxxدس" ومxxعه بxxعض املxxالحxxظات املّ x
الxxكتاب األقxxدس قxxام بxxيت الxxعدل األعxxظم بxxطبع ونشxxر هxxذه املجxxموعxxة مxxثلما تxxرجxxمها حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي
مxضيفًا إلxيها تxلك الxتي لxم يxترجxمها لxتحتوي املجxموعxة عxلى جxميع مxواضxيع الxكتاب األقxدس .وقxد تَّ xم تxسمية
هxذا الxكتيب "بxتلخيص وتxدويxن حxدود وأحxكام الxكتاب األقxدس" .وفxي عxام 1992م قxام بxيت الxعدل األعxظم
بxطبع ونشxر الxترجxمة اإلنجxليزيxة لxكامxل الxكتاب األقxدس ومxعه املxالحxق والxحواشxي املxتعلقة بxه بxاإلضxافxة إلxى
تxوضxيحات ومxالحxظات مxتعددة كxما أعxيد طxبع "تxلخيص وتxدويxن حxدود وأحxكام الxكتاب األقxدس" مxع الxكتاب
األقدس).(1
بعض أحكام وحدود الكتاب األقدس:
بxإلxقاء نxظرة عxامxة عxلى بxعض الxشئون اإلنxسانxية الxتي أشxارت إلxيها نxصوص الxكتاب األقxدس ،والxتي يxقوم
ب xxتطبيقها أع xxضاء ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ت xxتضح ل xxنا الخ xxطوط ال xxعري xxضة ل xxتعليمات ح xxضرة ب xxهاء اهلل وت xxتبني ل xxنا
الخصائص الثالث التي أشرنا إليها ت ًوا.
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الدعاء واملناجاة:
مxن أهxم األحxكام الxتي أتxى بxها حxضرة بxهاء اهلل ووضxعت لxالنxضباط الxفردي هxو الxدعxاء واملxناجxاة الxيومxية.
ف xxهناك مج xxموع xxات أع xxدت م xxن أدع xxية ل xxحضرت xxه ول xxحضرة ع xxبد ال xxبهاء ت xxم نش xxره xxا ب xxعدة ل xxغات م xxختلفة ،وه xxناك
أدعxxية ومxxناجxxاة لxxحضرة بxxهاء اهلل نشxxرت بxxالxxلغة اإلنجxxليزيxxة فxxي ثxxالثxxمائxxة صxxفحة .وتxxعتبر هxxذه الxxكتب بxxحق
ينبوع الحياة الروحية للبهائيني.
وإل xxى ج xxان xxب ال xxدع xxاء وامل xxناج xxاة ه xxناك ال xxصالة ال xxيوم xxية ال xxتي ي xxجب أن ت xxتلى ع xxند إت xxمام ال xxفرد س xxن ال xxبلوغ
الش xxرع xxي) .(1ه xxناك ث xxالث xxة أن xxواع ل xxلصالة ال xxيوم xxية ،ول xxلفرد ك xxام xxل الح xxري xxة ف xxي اخ xxتيار أي م xxنها .م xxثالً ه xxناك
الصالة الصغرى التي يمكن تالوتها في أي وقت من الظهيرة حتى الغروب في كل يوم ونصها اآلتي:
"أشهxxد يxxا إلxxهي بxxأنَّxxك خxxلقتني لxxعرفxxانxxك وعxxبادتxxك ،أشهxxد فxxي هxxذا الxxحني بعجxxزي وقxxوتxxك وضxxعفي واقxxتدارك
وفقري وغنائك ال إله إال أنت املهيمن القيوم)."(2
تحريم الكحول وتعاطي املخدرات:
ذكxر حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن تxعاطxي املشxروبxات الxروحxية واملخxدرات أو أدويxة الهxلوسxة يxؤدي بشxدة إلxى إيxذاء
الxجسم وتxضعيف الxقدرات الxعقلية لxإلنxسان ويxعيق نxموه الxروحxانxي .وعxليه فxقد حxرم عxلى الxبهائxيني تxعاطxي
ه xxذه امل xxواد ب xxأش xxكال xxها وه xxناك اس xxتثناء واح xxد ف xxقط وه xxو ح xxق ال xxطبيب امل xxعال xxج أن يس xxتخدم ه xxذه امل xxواد ف xxي
الxxعالج إن لxxم تxxكن هxxناك بxxدائxxل أخxxرى .لxxيس هxxناك تحxxريxxم عxxلى أي نxxوع آخxxر مxxن الxxطعام أو الشxxراب فxxي
التعاليم البهائية .كما أ َّن التدخني غير ممنوع ولكنه مكروه ألنَّه مضر بالصحة وغير مستحب اجتماعيًا).(1
الصيام:
وكxما هxو الxحال فxي الxديxانxات الxسماويxة ،فxإ َّن الxديxن الxبهائxي يxرى فxي الxصيام فxائxدة عxظمى فxي انxضباط
الxxروح وصxxقلها .وقxxد حxxدد حxxضرة بxxهاء اهلل تxxسعة عشxxر يxxو ًمxxا فxxي كxxل سxxنة لxxلصيام لxxكل فxxرد بxxالxxغ وذلxxك مxxن
شxروق الxشمس حxتى غxروبxها .ويxقع الxصيام فxي شهxر الxعالء حسxب الxتقويxم الxبهائxي وهxو فxي الxفترة مxن 2
آذار )م xxارس( ح xxتى  20م xxنه ح xxيث ي xxعقبها م xxباش xxرة ع xxيد ال xxنوروز أو ب xxداي xxة ال xxسنة الج xxدي xxدة ف xxي  21آذار
)م xxارس( وي xxقع ف xxي االع xxتدال ال xxرب xxيعي ،وع xxلى ذل xxك ف xxإ َّن ف xxترة ال xxصيام ي xxمكن اع xxتباره xxا ف xxترة إع xxداد روح xxي
وتجxxديxxد الxxهمة نxxحو الxxقيام بxxأعxxمال جxxديxxدة .وطxxب ًقا لxxنصوص الxxكتاب األقxxدس فxxإ َّن املxxعفيني مxxن الxxصوم هxxم:
املرأة الحامل أو املرضع واملسن واملريض واملسافر والذين يعملون في األعمال
الشاقة باإلضافة إلى األطفال تحت سن الخامسة عشرة).(1
تحريم الغيبة:
وبxاإلضxافxة إلxى األحxكام والحxدود الxفرديxة وضxع حxضرة بxهاء اهلل عxد ًدا مxن األحxكام واملxبادئ االجxتماعxية.
xضرا ب xxال xxصحة ال xxروح xxية إل xxى أب xxعد الح xxدود .ي xxقول
ف xxمثالً ح xxرم اس xxتغاب xxة اآلخ xxري xxن وان xxتقاده xxم واع xxتبره أم xً xرا م ً x
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حxضرة بxهاء اهلل" :قOد حOرم عOليكم الOقتل والOزنOا ثَّ Oم الOغيبة واالفOتراء اجOتنبوا عOما نOهيتم عOنه فOي
الOصحائOف واأللOواح) ."(2فxالxغيبة تxعني ذكxر عxيوب الxناس أمxام اآلخxريxن عxن قxصد أو غxير قxصد .وعxلى
أعxxضاء الxxجامxxعة الxxبهائxxية تxxوصxxيل وجxxهات نxxظرهxxم حxxول مxxا يxxرتxxكبه اآلخxxرون إلxxى املxxحفل الxxروحxxانxxي املحxxلي
ووض xxع األم xxور ب xxيده الت xxخاذ ال xxقرار امل xxناس xxب وع xxدم ب xxحث امل xxوض xxوع ب xxعد ذل xxك .ك xxما ق xxال ح xxضرت xxه أي ً x
xضا ف xxي
ال xxكلمات امل xxكنون xxة" :يOOا ابOOن اإلنOOسان ال تOOنفّس بخOOطأ أحOOد مOOا دمOOت خOOاط Oئًا وإ ْ
ن تOOفعل بOOغير ذلOOك
ملعون أنت وأنا شاهد بذلك".
الزواج:
يxعتبر الxزواج فxي الxديxانxة الxبهائxية مxؤسxسة روحxية واجxتماعxية .فxأثxره ال يxمتد لxلزوجxني فحسxب ،بxل يxصل إلxى
الxوالxديxن وإلxى األجxداد واألحxفاد واألقxربxاء واملنتسxبني .وفxي واقxع األمxر فxإ َّن الxزواج يxصـل تxأثxيره إلxى بxاقxي
فxئات املxجتمع املxحيطة بxه ومxنها الxجيدة عxلى وجxه الxخصوص .ونxتيجة لxذلxك ركxز حxضرة بxهاء اهلل بشxدة عxلى
xيرا مxxن الحxxمايxxة ضxxد
xدرا وفً x
تxxعليم الxxزوجxxني وضxxرورة مxxعرفxxتهما لxxطاقxxات وحxxدود كxxل مxxنهما ،وبxxذلxxك مxxنحهما قً x
الxوقxوع فxي حxبائxل األخxطاء الxطائxشة مxن جxانxب أي مxنهما .ولxلفرد الxبهائxي الxذي يxرغxب بxالxزواج أن يxحصل
عxلى مxوافxقة والxديxه وأي ً
xضا مxوافxقة والxدي الxطرف اآلخxر سxواء الxزوج أو الxزوجxة وسxواء كxانxوا بxهائxيني أم لxم
ي xxكون xxوا .وب xxعكس ع xxادات وت xxقال xxيد ال xxشعوب الش xxرق xxية ال xxسائ xxدة ال ي xxحق ل xxلوال xxدي xxن ف xxرض زوج أو زوج xxة ع xxلى
xرارا بxاتxخاذ قxرار يxتعـلق
ابxنتهم أو ابxنهم .كxما أنَّxه عxلى عxكس مxا هxو سxائxد فxي الxغرب فxإ َّن الxزوجxني لxيسا أح ً
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 أل َّن الرغبة الجنسية هي غريزة متعلقة بإنجاب
األطxفال ووسxيلة لxتعزيxز أواصxر الxزواج .ولهxذا السxبب فxإ َّن اإلخxالص والxوفxاء فxي الxعالقxة الxزوجxية هxو أمxر
هxxام آخxxر أشxxارت إلxxيه اآلثxxار الxxبهائxxية .وعxxلى الxxرغxxم مxxن أ َّن الxxزواج لxxيس أمxً xرا إجxxبار ًيxxا عxxلى الxxبهائxxيني بxxأي
وجxه مxن الxوجxوه أال أنَّxه مسxتحب جً xدا بxاعxتباره "حxصنا لxلسعادة" وفxضيلة خxاصxة .كxما يxعتبر عـxدم الxزواج
أمرا غير مشجع وغير محبّذ).(2
أو العـزوبية ً
وليسxxت هxxناك طxxقوس مxxعينة فxxي مxxراسxxم الxxزواج وقxxد يxxكون بxxسيطًا لxxلغايxxة وكxxل مxxا هxxو مxxطلوب قxxراءة اآليxxتني
"إنOا ك ٌّOل هلل راضOون" لxxلعريxxس و"إنOا ك ٌّOل هلل راضOيات" لxxلعروس بxxاإلضxxافxxة إلxxى مxxوافxxقة والxxدي الxxطرفxxني
ودفxع املهxر .وبxالنسxبة ملxراسxم الxزواج فxيجب أن يxوافxق عxليها املxحفل الxروحxانxي ويxتأكxد مxن مxوافxقة الxوالxديxن
ويح xxدد ال xxشهود وع xxادة م xxا ت xxتضمن م xxراس xxم ال xxعقد ت xxالوة أدع xxية وم xxناج xxاة وأي ً x
xضا ال ب xxأس ب xxإج xxراء ب xxرام xxج
ّx
موسيقية.
الطالق وشروطه:
الxxطالق جxxائxxز فxxي الxxديxxن الxxبهائxxي ولxxكنه أمxxر مxxكروه وال يxxشجع عxxليه إطxxال ًقxxا .إ َّن الxxصعوبxxات الxxعاديxxة الxxتي
تxواجxه الxحياة الxزوجxية مxق ّدر لxها أن تxصقل الxشخصية وتxنّقيها لxكال الxزوجxني وتxقوى روابxط اتxحادهxما الxذي
يxعتبر حجxر األسxاس فxي بxناء املxجتمع .ورغxم ذلxك تxشير اآلثxار املxباركxة بxأ َّن مxشاكxل الxزوجxني قxد تxتطور إلxى
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نxقطة الxالعxودة أو مxن الxصعب وجxود حxل لxها أو عxندمxا ال يxتناسxب الxزوجxان تxما ًمxا لxبعضهما الxبعض ،عxندئxذ
وحxني بxروز الxكراهxية وتxصميم الxطرفxني عxلى الxطالق يxمكن لxهما ذلxك شxريxطة االنxتظار ملxدة سxنة واحxدة وهxذه
الxxفترة تxxطلق عxxليها "سxxنة االصxxطبار" حxxيث يxxجب عxxلى الxxطرفxxني الxxعيش مxxنفصلني عxxن بxxعضهما ملxxدة سxxنة.
وخxالل هxذه الxسنة تxكون الxفرصxة مxتاحxة أمxامxهما لxلمشورة وبxذل الجهxد لxلتغلب عxلى املxشاكxل الxتي أدت إلxى
انxxهيار الxxزواج .ويxxمكن ألي طxxرف أن يxxبحث مxxشاكxxله مxxع املxxحفل الxxروحxxانxxي املحxxلي الxxذي بxxدوره يxxقابxxل كxxل
طxرف ويحxدد مxدى إمxكانxية عxودة املxياه ملxجاريxها ،وعxندمxا يسxتحيل ذلxك يحxدد املxحفل الxروحxانxي بxدايxة "سxنة
االص xxطبار" وه xxو ت xxاري xxخ ان xxفصال xxهما ب xxسكناه xxما.خ xxالل س xxنة االص xxطبار ي xxحاول امل xxحفل ال xxروح xxان xxي ج xxاه ً xدا
وب xxال xxتعاون م xxع امل xxختصني ف xxي ال xxتغلب ع xxلى م xxشاك xxل ال xxزوج xxني وإن ل xxم ي xxفلحا ف xxي ذل xxك ،وب xxعد ان xxقضاء س xxنة
مxxيالديxxة كxxامxxلة يxxتم الxxطالق .بxxمعنى آخxxر يxxمكن اعxxتبار تxxلك الxxسنة فxxترة لxxلزوجxxني يxxقضيانxxها فxxي "مسxxتشفى
الxزواج" حxيث تxعالxج فxيه الxعالقxات الxزوجxية وتxزول أسxباب الxضغوطxات الxنفسية وتxبدأ عxملية الxشفاء إلxى أن
تعمل قوى االتحاد اإليجابية على البروز وإحاللها محل الخالفات.
منع املشاركة في الشئون السياسية والحزبية:
بشxدة هxو مxنع أتxباعxه مxن الxتدخxل فxي الxشئون
مxن املxبادئ الxهامxة األخxرى الxتي ّركxز عxليها حxضرة بxهاء اهلل ّx x
الxسياسxية والحxزبxية بxأي شxكل مxن األشxكال .وقxد يxتوقxع املxرء ،مxن اللحxظة األولxى ،أن يxشارك أفxراد الxجامxعة
الxبهائxية فxي الxفعالxيات الxسياسxية الxواسxعة فxي الxعـالxم تxعزيxزًا لxألفxكار الxعاملxية الxتي يxنادي بxها الxبهائxيون.
وف xxي ال xxواق xxع ف xxإ َّن ال xxعكس ه xxو ال xxصحيح ح xxيث ي xxجوز ل xxلبهائ xxيني ب xxأن ي xxصوت xxوا ل xxلمرش xxحني وي xxنتخبوا م xxا ي xxمليه
عxxليهم ضxxميرهxxم أولxxئك الxxذيxxن يxxمكن لxxهم أن يxxساهxxموا بxxشكل جxxاد وثxxمني لxxلمجتمع الxxذي يxxعيشون فxxيه .كxxما
يxxمكن لxxلبهائxxيني أن يxxقبلوا الxxوظxxائxxف الxxحكومxxية غxxير الxxسياسxxية شxxريxxطة أال يxxنضموا إلxxى حxxزب سxxياسxxي أو
يقوموا بالترويج لحركة أو حزب معني).(1
والس xxبب ف xxي ذل xxك راج xxع إل xxى ال xxعقيدة األس xxاس xxية ل xxلبهائ xxيني وه xxو أ َّن التح xxدي ال xxرئ xxيسي ال xxذي ي xxواج xxه ج xxميع
الxشعوب واألوطxان هxو الxوصxول إلxى وحxدة الxجنس البشxري .أشxار حxضرة بxهاء اهلل فxي كxتابxاتxه بxأ َّن الxتقدم
االجxتماعxي الxحقيقي يxعتمد عxلى مxدى وصxول الxحضارة اإلنxسانxية لهxذا املسxتوى الجxديxد مxن الxتطور .وفxي
هxxذا الxxسياق قxxال حxxضرتxxه" :ال يxxمكن الxxوصxxول إلxxى رفxxاهxxية الxxجنس البشxxري وأمxxنه وسxxالمxxته دون الxxوصxxول
إلxxى وحxxدتxxه" .كxxما أشxxار بxxأ َّن الxxسياسxxة والxxتي مxxن خxxصائxxصها مxxناصxxرة جxxهة ومxxعاداة جxxهة أخxxرى ال يxxمكن
لxxها أن تxxوجxxد حxxلوالً لxxلمشاكxxل ذات الxxصفة الxxعاملxxية فxxي أسxxاسxxها .كxxما ذكxxر بxxأ َّن جxxميع الxxوسxxائxxل والxxقنوات
السياسية هي خاصة ومحددة سواء أكانت مركزية أم عنصرية أم ثقافية أم أيديولوجية.
إ َّن املxبدأ الxبهائxي بxعدم تxعاطxي الxسياسxة ال يxمنع الxبهائxيني مxن املxشاركxة فxي االجxتماعxات الxعامxة وبxاألخxص
تxلك الxتي تxبحث قxضايxا اجxتماعxية وأخxالقxية بxحتة والxتي ال تxتطرق إلxى الxشئون الxسياسxية .وفxي الxواقxع فxإن
الxxبهائxxيني مxxنذ عxxدة سxxنوات كxxانxxوا فxxي طxxليعة الxxقوى الxxتي عxxملت فxxي مxxجال الxxقضايxxا االجxxتماعxxية مxxن قxxبيل
عدم التفرقة العنصرية واملساواة بني الجنسني.
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إ َّن مxxبدأ عxxدم املxxشاركxxة فxxي الxxسياسxxة لxxه عxxالقxxة قxxريxxبة مxxن الxxناحxxية الxxعملية ومxxن الxxناحxxية الxxعقائxxديxxة بxxاملxxبدأ
ال xxبهائ xxي ب xxإط xxاع xxة ال xxحكوم xxة وال xxوالء ل xxها .ح xxيث دع xxا ب xxهاء اهلل أت xxباع xxه إل xxى إط xxاع xxة الس xxلطات ال xxحكوم xxية وع xxدم
الxxسعي إلxxى الحxxط مxxن شxxأنxxها أو تxxقويxxض أركxxانxxها .وإذا تxxغيرت الxxحكومxxة عxxلى الxxجامxxعة الxxبهائxxية أن تxxنقاد
لxإلدارة الجxديxدة وتxكون مxطيعة لxها بxنفس الxروح مxن اإلخxالص والxوفxاء مxع األخxذ بxعني االعxتبار عxدم الxتدخxل
في الشئون السياسية).(1
املشورة  -مطلب أساسي لحياة الجامعة البهائية:
مxن ضxمن حxدود وأحxكام الxديxن الxبهائxي وعxوامxل بxناء الxجامxعة هxو اتxخاذ الxقرار الجxماعxي فxي عxملية يxطلق
عxليها "املxشورة" .فxاملxشورة الxبهائxية فxي األسxاس تxتطلب تxبادل الxرأي الxصحيح بxكل مxحبة وأخxوة بxني أفxراد
املجxموعxة بهxدف الxوصxول إلxى الxحقيقة فxي بxعض املxسائxل وتxكويxن رأي جxماعxي .وال نxبالxغ إذا قxلنا بxأ َّن كxل
ف xxرد ف xxي ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ي xxعتبر ع xxمل ًيا ت xxلميذًا ف xxي ع xxملية امل xxشورة .ي xxقول ح xxضرة ول xxي أم xxر اهلل ح xxول ه xxذا
املوضوع:
"إ َّن مxبدأ املxشورة والxذي يxمثل أحxد األحxكام الxرئxيسة لxإلدارة يxجب أن يـxطبق عxلى جxميع األنشxطة الxبهائxية
الxتي تxؤثxر عxلى مxصالxح األمxر املxبارك أل َّن مxن خxالل املxشورة ومxن خxالل الـxتعاون والxتبادل املسxتمر لxألفxكار
ووج xxهات ال xxنظر نس xxتطيع ح xxماي xxة األم xxر ب xxصورة أح xxسن واإلش xxراف ع xxلى مـ xxصال xxحه .إ َّن امل xxبادرة ال xxفردي xxة
وال xxقدرة ال xxشخصية وال xxتدب xxير الس xxليم ه xxي أم xxور ه xxام xxة وال م xxفر م xxنها ،ول xxكنها ي xxجب أن ت xxدع xxم ب xxال xxخبرات
الجماعية والحكمة وإالَّ فإنَّها لن تستطيع أن تحرز أو تؤدي املهام العظيمة املوكولة لها)."(1
ت َّم التركيز على املشورة ً
أيضا في مجال حياة العائلة البهائية وباألخص فيما يتعلق بالعالقات بني الزوج
والxزوجxة .وحxتى فxي األمxور الxشخصية يxشجع الxبهائxيون املxشورة مxع اآلخxريxن عxندمxا تxسمح لxهم الxظروف.
ورغم ذلك يحذرنا بيت العدل األعظم في الفقرة التالية:
"ي xxجب أن ال ي xxغيب ع xxن ب xxال xxنا ب xxأ َّن ج xxميع أن xxواع امل xxشورة ته xxدف إل xxى ال xxوص xxول إل xxى ح xxل ل xxلمشكلة وه xxو أم xxر
يxختلف تxما ًxمxا عxن املxشاجxرات الxلفظية الجxماعxية الxدارجxة فxي بxعض الxدوائxر فxي هxذه األيxام الxتي تxمثل نxو ًxعxا
مxxن اإلقxxرار بxxاملxxعاصxxي املxxمنوع عxxنها فxxي األمxxر املxxبارك… إنَّxxه مxxمنوع عxxلينا أن نxxعترف بخxxطايxxانxxا وعxxيوبxxنا
أمxxام أي شxxخص أو عxxند عxxامxxة الxxناس كxxما تxxفعل بxxعض املxxذاهxxب الxxديxxنية .وعxxلى أي حxxال إذا رغxxبنا فxxي أن
نxxقر بخxxطئنا فxxي أمxxر مxxا بxxمبادرة ذاتxxية أو أن نxxقر بxxبعض الxxنواقxxص فxxي شxxخصيتنا وسxxلوكxxنا ونxxطلب عxxفو
اآلخرين لنا فلنا الحرية في فعل ذلك)."(1
والxفقرة الxتالxية مxن بxيان لxحضرة عxبد الxبهاء يxوضxح لxنا الxنموذج املxثالxي الxبهائxي لxلمشورة الxبهائxية ،ويxمكن
اعتبارها ورقة عمل للمحافل الروحانية املركزية واملحلية للعمل بموجبها:
"إ َّن أول شxx xرط ألعxx xضاء ذلxx xك االجxx xتماع هxx xو وجxx xود املxx xحبة واأللxx xفة املxx xطلقة بxx xينهم واجxx xتناب الxx xبعد والxx xنفور
وإظxهار الxوحxدة اإلﻟﻬﻴﺔ ،وآيxة ذلxك أن يxكونxوا أمxواج بحxر واحxد وقxطرات نهxر واحxد ونxجوم أفxق واحxد وأشxعة
شxمس واحxدة وأشxجار بسxتان واحxد وأزهxار حxديxقة واحxدة ،وإذا لxم تxكتمل لxهم الxوحxدة املxطلقة يتشxتت ذلxك
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الج xxمع وي xxمسي ذل xxك امل xxحفل م xxعدو ًم xxا .أ َّم xxا الش xxرط ال xxثان xxي ف xxهو أنَّ xxه ي xxجب ع xxليهم أن ي xxتوج xxهوا إل xxى امل xxلكوت
اإلﻟﻬﻲ حxني حxضورهxم إلxى مxكان االجxتماع ويxسألxوا الxعون مxن األفxق األبxهى وأن يxباشxروا آمxالxهم بxمنتهى
اإلخxالص واألدب والxوقxار والxطمأنxينة ويxخاطxبوا املxحفل مxعبريxن عxن آرائxهم بxمحض األدب والهxدوء ،وعxليهم
أن يتحxxروا الxxحقيقة فxxي كxxل مxxسألxxة دون أن يتشxxبثوا بxxآرائxxهم ،ذلxxك أل َّن التشxxبث بxxالxxرأي يxxؤدي إلxxى الxxنزاع
وال xxخصام ف xxتبقى ال xxحقيقة مس xxتورة ،ع xxلى األع xxضاء أن ي xxعبّروا ع xxن آرائ xxهم ب xxتمام الح xxري xxة وال ي xxجوز أب ً xدا أن
يxحقر أحxد رأي اآلخxر ،بxل يxنبغي لxه أن يxوضxح حxقيقة رأيxه بxمنتهى الxلطف وفxي حxالxة وجxود أي خxالف فxي
الxرأي يxكون األمxر لxألغxلبية حxيث يxجب عxلى الجxميع إطxاعxة أغxلبية اآلراء واالنxقياد لxقراراتxها ،وال يxجوز ألحxد
أن ي xxعترض أب ً xدا أو ي xxنتقد ق xxرار األغ xxلبية س xxواء ك xxان ذل xxك خ xxارج امل xxحفل أو ف xxي داخ xxله ح xxتى ول xxو ك xxان ذل xxك
القرار غير صائب .فإ َّن مثل هذا االنتقاد سيكون سببًا لعدم تنفيذ أي قرار ،ومجمل القول إ َّن كل عمل يتم
بxxاأللxxفة واملxxحبة وصxxفاء الxxنية نxxتيجته الxxنور ،أ َّمxxا إذا حxxدث أدنxxى اغxxبرار فسxxتكون نxxتيجته ظxxال ًمxxا لxxيس دونxxه
ظ xxالم .إ َّن اص xxطدام اآلراء وت xxعارض xxها ف xxي مج xxلس ال xxشورى ه xxما الس xxببان ل xxبزوغ ال xxحقيقة ،ف xxال ي xxنبغي ألي
ف xxرد م xxن األع xxضاء أن ي xxتكدر م xxن م xxعارض xxة أي ع xxضو آخ xxر ف xxي آرائ xxه ب xxل ي xxجب أن ي xxصغي إل xxى رأي زم xxيله
xعارضxxا ل xxوج xxهة ن xxظره ،وأن ي xxفعل ذل xxك دون أن يس xxتاء أو ي xxتك ّدر.
ًx x x
ب xxمنتهى األدب واإلخ xxالص ول xxو ك xxان ذل xxك م x
وهكذا يكون ذلك املحفل إلهيًّا وما عدا ذلك فإنَّه سبب للبرودة والنفور املنبعثني من العالم الشيطاني).(1
ومxxيزة أخxxرى لxxلمشورة الxxتي تxxقوم بxxها املxxحافxxل الxxروحxxانxxية تxxتمثل فxxي الxxسعي لxxلوصxxول إلxxى وحxxدة الxxرؤيxxة.
وله xxذا ف xxإ َّن ات xxخاذ ال xxقرار ب xxاألك xxثري xxة ه xxو الح xxد األدن xxى امل xxطلوب ف xxي اإلدارة ال xxبهائ xxية .وق xxد ج xxاء ف xxي إح xxدى
رسائل بيت العدل األعظم ما يلي:
"إ َّن ه xxدف امل xxشورة ال xxبهائ xxية امل xxثال xxية ه xxو ال xxوص xxول إل xxى ق xxرار ب xxإج xxماع اآلراء .وع xxندم xxا ي xxتعذر ذل xxك ي xxجب
xرارا لxxلمحفل الxxروحxxانxxي و لxxيس قxxرار أولxxئك الxxذيxxن
الxxتصويxxت… وعxxندمxxا يxxتم الxxتوصxxل إلxxى قxxرار فxxإ َّنxxه يxxعتبر قً x

وافقوا عليه فقط)."(1

١١٤

الخالصة:
إ َّن مxا نxاقxشناه مxن أحxكام رئxيسية وغxيرهxا واإلجxراءات الxواجxب اتِّxباعxها فxي الxديxن الxبهائxي تxمثل ذلxك الxخيط
امل xxحكم امل xxتني ال xxذي يتخ xxلل ك xxام xxل ن xxسيج ال xxدي xxن الج xxدي xxد .وق xxد ي xxالح xxظ امل xxرء ف xxي ال xxظاه xxر غ xxموض xxا وإب xxها ًم xxا
xتقارا إلxى الxواقxع بxني أتxباع هxذا الxديxن الxذي يxر ِّxكxز عxلى هxدف وحxدة الxجنس البشxري وخxلق مxجتمع عxاملxي
واف ً
ج xxدي xxد ق xxائ xxم ع xxلى ال xxعدال xxة .ال ش xxك ب xxأ َّن رس xxال xxة ب xxهاء اهلل ل xxها ن xxظرت xxها ب xxعيدة امل xxدى ،وم xxن امل xxؤك xxد ف xxإ َّن أف xxراد
الxجامxعة الxبهائxية قxد مxلكت عxليهم تxلك الxرؤيxة .ومxن جxانxب آخxر فxإنَّxهم ال يxعتقدون أ َّن مxن املxمكن تxحقيق هxذا
الهدف دون تضحية كبيرة وجهود مضنية من قبل األفراد واملجتمع بأكمله.
xهجا جxديً xدا لxلحياة
إنَّxهم يxعتقدون بxأ َّن الxوصxول إلxى الxنظام الxعاملxي الجxديxد وإلxى الxحضارة الxعاملxية يxتطلب ن ً
يxكبح جxماح الxطبيعة البشxريxة لxضمان تxحقيق مxا خxلقنا لxه مxن أهxداف إﻟﻬﻴﺔ نxبيلة .إ َّن انxضباطًxا كهxذا يxجب
أن يxسـود جxميع الxظروف املxعيشية بxاإلضxافxة إلxى شxئون املxجتمع األخxرى .فxموضxوع الxزواج يxجب أن يxعتبر
ذلxك األسxاس املxتني الxذي سxتبنى عxليه الxحضارة .وحxياة الxفرد يxجب أن تسxتنير بxالxروحxانxية بxتالوة األدعxية
واملxناجxاة وخxدمxة اآلخxريxن .أمxا الxعادات االجxتماعxية الxسيئة مxثل الxغيبة الxتي تxضرب بxعمق جxذور املxجتمع
البشxxري يxxجب الحxxد مxxنها وإنxxهاؤهxxا .عxxلى الxxشعوب أن تتخxxلى عxxن لxxهائxxها وراء أمxxور عxxقيمة مxxثل األحxxزاب
وال xxشئون ال xxسياس xxية وت xxتوج xxه ن xxحو ال xxتعاون وال xxتآزر وت xxتعلم ف xxن امل xxشورة ال xxصحيحة .ك xxما ي xxجب ت xxشكيل ب xxنية
اج xxتماع xxية ج xxدي xxدة ن xxرى ف xxيها م xxشارك xxة األف xxراد ب xxدرج xxة أك xxبر .إ َّن اإلخ xxفاق ف xxي وق xxتنا ال xxحاض xxر ف xxي اإلق xxرار
بxxضرورة تxxلك األنxxظمة واألحxxكام ،وحxxتمية الxxتوجxxه نxxحو تxxلك الxxبنى االجxxتماعxxية الجxxديxxدة ،يxxعد بxxنظر الxxبهائxxيني
اسxتسال ًxمxا ملxا يxتراءى لxنا عxلى أنَّxه الxحقيقة .يxبدو أنَّxنا فxي حxاجxة إلxى حxلول سحxريxة ملxشاكxل الxعالxم املxع ّقدة.
وفي هذا الصدد يقول حضرة بهاء اهلل:
"إ َّ
ن الOOذيOOن أوتOOوا بOOصائOOر مOOن اهلل يOOرون حOOدود اهلل السOOبب األعOOظم لOOنظم الOOعالOOم وحOOفظ األمOOم
والOذي غOفل إنَّه مOن هOمج رعOاع .إنَّا أمOرنOاكOم بكسOر حOدودات الOنفس والOهوى ال مOا رقOم مOن الOقلم
األعOلى إنَّه لOروح الOحيوان ملOن فOي اإلمOكان… يOا مOأل األرض اعOلموا أ َّ
ن أوامOري سOرج عOنايOتي
بOني عOبادي ومOفاتOيح رحOمتي لOبريOتي كOذلOك نOزّل األمOر مOن سOماء مOشيّة ربOكم مOالOك األديOان .لOو
يجOOد أحOOد حOOالوة الOOبيان الOOذي ظهOOر مOOن فOOم مOOشيّة الOOرحOOمن لينفق مOOا عOOنده ولOOو يOOكن خOOزائOOن
األرض كلها ليثبت أم ًرا من أوامره املشرقة من أفق العناية واأللطاف)."(1

١١٥

الفصل التاسع  -الجامعة البهائية
م xxنذ ال xxقدم وامل xxعتقدات ال xxدي xxنية ت xxلعب دوره xxا ال xxرئ xxيسي ف xxي ت xxأس xxيس ال xxجام xxعات أو ال xxجال xxيات) .(1إ َّن ت xxجاوب
ال xxناس امل xxبدئ xxي ل xxتعال xxيم ب xxوذا وامل xxسيح ومح xxمد ع xxليهم الس xxالم ه xxو أم xxثلة خ xxاص xxة ت xxلفت ال xxنظر إل xxى ك xxيفية
ان xxضمام األل xxوف م xxن البش xxر ف xxي مج xxموع xxات تج xxمعهم ع xxقيدة واح xxدة ،وك xxل ج xxال xxية م xxنها ت xxنظم ح xxيات xxها ط xxب ًقا
xاسxا عxلى مxا جxاء بxه مxؤسxس الxديxن .ومxع نxمو هxذه الxجالxيات وقxدرتxها عxلى تxلبية
لxقواعxد ومxبادئ تxرتxكز أس ً x x
اح xxتياج xxات أف xxراده xxا ب xxدأ امل xxالي xxني م xxن ال xxناس ف xxي اع xxتناق xxها وب xxرزت ف xxي ال xxنهاي xxة ث xxقاف xxة وع xxنصر ج xxدي xxد ف xxي
املجتمع.
ك xxان ه xxذا ه xxو دور ال xxدي xxن ح xxتى ف xxي أق xxل امل xxراح xxل ب xxدائ xxية ل xxلحضارة اإلن xxسان xxية .ق xxال ال xxفيلسوف االج xxتماع xxي
ل xxوي xxس م xxمفورد ف xxي ك xxتاب xxه ال xxبحثي "امل xxدي xxنة ع xxبر ال xxتاري xxخ"  The City In Historyح xxول ك xxيفية ت xxأس xxيس
املستوطنات البشرية في املراحل األولى من الحضارة اإلنسانية:
"يxxجب أن تxxرتxxبط هxxذه التجxxمعات بxxأشxxياء مxxقدسxxة ولxxيس فxxقط بxxما يxxضمن لxxها الxxحياة .وعxxليه ،فxxقد ارتxxبطت
ب xxنوع م xxن ال xxحياة أك xxثر ق xxيمة وأس xxمى م xxعنى ،م xxثل م xxشاع xxر ت xxتعلق ب xxامل xxاض xxي واملس xxتقبل وإدراك ل xxلمغزى
الxxروحxxي لxxلوالدة الxxجسمانxxية ومxxن ث َّ xم سxxر املxxوت والxxحياة بxxعد املxxوت .وبxxينما تxxأخxxذ املxxديxxنة شxxكلها سxxيضاف
إل xxيها ال xxكثير ،إالَّ أ َّن ت xxلك ه xxي امل xxقوم xxات ال xxرئ xxيسية ل xxوج xxود امل xxدن xxية وه xxي م xxتالزم xxة ل xxلوض xxع االق xxتصادي ال xxذي
يxxساعxxد عxxلى وجxxودهxxا .فxxفي التجxxمعات األولxxية الxxتي كxxانxxت تxxعقد حxxول مxxقبرة أو رمxxز مxxعني أو حxxول صخxxرة
كxxبيرة أو مxxكان مxxقدس ،كxxانxxت هxxذه التجxxمعات بxxدايxxة لxxظهور سxxلسلة مxxتعاقxxبة مxxن املxxؤسxxسات املxxدنxxية الxxتي
كانت تتراوح بني املعبد واملراصد الفلكية وبني املسرح والجامعة".
xتطورا جً xدا فxxي الxxديxxن الxxبهائxxي .فxxخالل الxxقرن األول مxxن نxxشأتxxها
إ َّن عxxملية بxxناء الxxجامxxعة قxxد أخxxذت شxxكالً مx
ً
كxانxت الxجالxية أو الxجامxعة الxبهائxية  Bahá'í Communityمxتمركxزة بxشكل رئxيسي فxي بxالد فxارس وكxانxت
ت xxمثل أق xxلية مضطه xxدة ومح xxروم xxة ول xxدي xxها ف xxرص ق xxليلة مل xxمارسـ xxة ش xxعائ xxره xxا ال xxدي xxنية .وع xxندم xxا ط xxرح xxت الخ xxطط
ال xxتبليغية ت xxحت ت xxوج xxيه وه xxداي xxة ح xxضرة ش xxوق xxي أف xxندي ،وع xxندم xxا أص xxبحت ه xxذه الخ xxطط ع xxامل xxية ال xxنطاق ،ف xxإنَّ
ال xxحياة املش xxترك xxة ل xxلمؤم xxنني ب xxدأت ت xxعكس ب xxعض ال xxطاق xxات ال xxكام xxنة ل xxبناء و"ت xxشييد امل xxجتمع" .فه xxل س xxيكون
ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ف xxي ن xxهاي xxة األم xxر ت xxلك ال xxقوة امل xxوج xxهة وامل xxلهمة ل xxلحضارة ال xxعامل xxية الج xxدي xxدة م xxثلما ك xxان ح xxال
األديxان الxسماويxة األخxرى؟ إنَّxه أمxر سxيبرهxنه الxزمxن وحxده .إ َّن الxحقيقة الxهامxة الxتي يxجب أن نxأخxذهxا بxعني
االعxxتبار هxxو أ َّن هxxناك جxxالxxية أو جxxامxxعة بxxهائxxية عxxاملxxية مxxوجxxودة الxxيوم ظهxxرت نxxتيجة فxxعالxxيات وأنشxxطة أتxxباع
هxxذا الxxديxxن مxxنذ أ ْن تxxأسxxس عxxام 1844م وتxxزداد نxxم ًوا واتxxسا ًعxxا .إ َّن فxxهمنا لxxلديxxن الxxبهائxxي يxxقودنxxا إلxxى وقxxفة
تقدير لذلك التطور الهام.
وكxما الحxظنا سxابً xقا ،فxإ َّن املxيـراث الxروحxي ألعxضاء الxجامxعة الxبهائxية هxو شxيء رائxع ومxؤثxر .فxتاريxخ هxذه
ال xxجام xxعة م xxنذ ع xxام  1844م xxع ك xxل ت xxضحيات xxها وشه xxدائ xxها وإن xxجازات xxها وأوض xxاع xxها ي xxمكننا ال xxقول إنَّ xxها ح ً xقا
جxالxية شxجاعxة وبxطله .إ َّن الxدعxوة الxبهائxية فxيها الxقوة واملxنعة ذلxك أل َّن تxعالxيم حxضرة بxهاء اهلل ومxبادئxه تxتعلق
بمجxموعxة كxبيرة مxن الxشئون اإلنxسانxية وتxناقxش قxضايxا عxصريxة وفxكريxة مxتعددة .وال يسxتطيع أحxد أن يxنكر
١١٦

بxxأ َّن الxxنظام اإلداري الxxبهائxxي هxxو إنxxجاز رائxxع سxxواء بxxالxxطريxxقة الxxتي فxxيها طxxرحxxت املxxبادئ الxxبهائxxية لxxترتxxبط
ب xxأه xxداف ال xxدي xxن أو ب xxال xxنجاح ال xxذي ح xxققته امل xxؤس xxسات ال xxبهائ xxية ط xxب ًقا مل xxا وض xxعه م xxؤس xxس ه xxذا ال xxدي xxن ب xxشكل
محxدد .إ َّن مxا يxزخxر بxه هxذا الxديxن الجxديxد مxن مxيزات عxظيمة يxكمن فxي الxتاريxخ والxتعالxيم واإلدارة الxبهائxية
وهي ميراث حضرة بهاء اهلل ألتباعه.
فماذا فعل يا ترى وراّث حضرة بهاء اهلل بهذا امليراث العظيم؟
ومxا نxوع الxجالxية أو الxجامxعة الxتي اسxتطاعxوا إيxجادهxا أو آمxلني فxي إيxجادهxا نxتيجة لxجهودهxم املxبذولxة الxتي
تxxضاهxxي أبxxطال وصxxناديxxد ديxxنهم .ومxxا هxxي الxxجهود الxxتي بxxذلxxت لxxفهم مxxقاصxxد مxxؤسxxس الxxديxxن ورسxxالxxته؟ أو
لتنظيم حياتهم بما يتطابق مع النموذج اإلداري الذي أتى به حضرته وخلفاؤه املعينون؟
قxد يxكون مxفي ًدا أن نxبدأ بxاخxتبار حجxم الxجالxية ونxوعxية الxتوسxع الxذي حxدث لxها مxنذ نxشأتxها .وبxينما ال تxتوفxر
ل xxدي xxنا ح xxال xيًا إح xxصائ xxية دق xxيقة ل xxعدد ال xxبهائ xxيني ف xxي ال xxعال xxم ول xxكن ي xxبدو أنَّ xxه ي xxوج xxد أك xxثر م xxن خ xxمسة م xxالي xxني
xبيرا
وينتشxxرون فxxي شxxتى بxxقاع الxxعالxxم يxxقطن نxxصفهم تxxقري xبًا فxxي قxxارة آسxxيا .إ َّن الxxعدد اإلجxxمالxxي لxxيس كً x
مقارنة بحجم الحركات الدينية األخرى التي تعاصر مع الدين البهائي).(1
إ َّن مxxغزى ذلxxك الxxتطور يxxبدو جxxليًا عxxندمxxا نxxدرس طxxبيعة الxxتوسxxع الxxذي حxxدث .فxxالxxتوسxxع كxxان شxxام xالً وعxxاملxxي
ال xxنطاق .وه xxناك ال xxيوم أك xxثر م xxن  17335م xxحفالً روح xxان xيًا مح xxليًا )إح xxصاء  (1996م xxنتخبًا ي xxعملون ب xxشكل
جxيد فxي أكxثر مxن مxائxتي دولxة مسxتقلة وإقxليم رئxيسي وهxناك أكxثر مxن  116859مxركxزًا )إحxصاء (1996
يxxقيم فxxيه بxxهائxxيون أو مجxxموعxxة بxxهائxxية .وقxxد ق ّ xدرت الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية بxxأ َّن أفxxرادهxxا يxxمثلون أكxxثر مxxن
ألxxفي أقxxلية عxxرقxxية وقxxبلية يxxعيش الxxكثير مxxنهم فxxي مxxناطxxق نxxائxxية مxxثل جxxزر املxxحيط الxxهادي ومxxناطxxق الxxقطب
الxشمالxي وفxي الxغابxات وفxي الxجبال .ومxن أجxل تxنظيم وتxربxية الxجالxيات املxتنوعxة املxوجxودة فxي مxنطقة مxعينة
تَّ xم تxxأسxxيس  179مxxحفالً روحxxانxيًا مxxركxxزيًxxا أو إقxxليميًا )إحxxصاء  (1998أخxxذت عxxلى عxxاتxxقها تxxرجxxمة وطxxباعxxة
األدعية واآلثار البهائية ألكثر من ثمانمائة لغة في العالم.
إ َّن جxxالxxية ديxxنية صxxغيرة نسxxبيًا ،واسxxعة فxxي مxxدى انxxتشارهxxا وتxxضم الxxعناصxxر البشxxريxxة مxxن أنxxحاء املxxعمورة
xظيما وغ xxير ع xxادي .وي xxمكن
وت xxنعم ب xxتنظيم رف xxيع املس xxتوى ف xxي م xxرح xxلة م xxبكرة م xxن ت xxاري xxخها ل xxهو إن xxجاز ي xxعد ع ً x
التح xxدث ع xxن ن xxفس ه xxذا ال xxنجاح ف xxي ح xxصول ال xxجال xxية ع xxلى ه xxوي xxتها وش xxخصيتها أم xxام الس xxلطات امل xxدن xxية.
وب xxعي ًدا ع xxن االع xxتراض ال xxذي ت xxبدي xxه ب xxعض ال xxدول وم xxؤس xxسات xxها ت xxجاه ه xxذه ال xxجام xxعة ،ف xxقد وط ّ xدت ال xxجام xxعة
البهائية عالقتها بالسلطات املدنية كجانب مكمل لعملية تطورها.
وبxفضل جxهود مxبذولxة فxي سxلسلة مxن الخxطط الxعاملxية اسxتطاعxت املxحافxل الxروحxانxية عxلى املسxتوى املحxلي
واملxxركxxزي مxxن الxxحصول عxxلى تxxسجيل قxxانxxونxxي رسxxمي فxxي الxxعديxxد مxxن الxxدول الxxتي نxxشأ فxxيها األمxxر اإلﻟﻬﻲ.
وتَّ xم االعxتراف بxعقد الxزواج الxبهائxي مxن قxبل السxلطات املxدنxية وفxي بxعض بxقاع الxعالxم بxدأت األيxام الxبهائxية
امل xxقدس xxة ت xxأخ xxذ وضً x xعا م xxماثx xالً ل xxألي xxام امل xxقدس xxة ف xxي ال xxدي xxان xxات ال xxرئ xxيسية األخ xxرى ف xxي األوس xxاط ال xxتجاري xxة
واملدارس واملؤسسات الحكومية.
١١٧

xطرد ف xxيما ي xxختص
وف xxي األم xxم املتح xxدة اس xxتطاع xxت ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ال xxعامل xxية أن ت xxتوس xxع ب xxشكل مس xxتمر وم ّ x
بxxالxxعضويxxة الxxتي مxxنحت لxxها فxxي املجxxلس االقxxتصادي واالجxxتماعxxي .فxxقام مxxندوبxxو الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية
بxاملxشاركxة فxي سxلسلة واسxعة مxن املxؤتxمرات الxدولxية الxتي عxقدت تxحت إشxراف الxوكxاالت واملxنظمات املxتعددة
الxxتابxxعة لxxهيئة األمxxم املتحxxدة وتxxكون بxxذلxxك قxxد مهxxدت الxxطريxxق إليxxجاد قxxاعxxدة لxxتفاهxxم دولxxي وفxxرصxxة لxxلجامxxعة
البهائية لكي تطرح أفكارها ومبادئها علـى املستوى الدولي).(1
ت َّ xم الxxتركxxيز عxxلى إ َّن عxxامxxة الxxشعب فxxي جxxميع أنxxحاء املxxعمورة -وكxxلما تxxسمح الxxظروف– يxxكونxxون عxxلى إطxxالع
وع xxلم ب xxوج xxود ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي وط xxبيعة ت xxعال xxيمه وأح xxكام xxه .وت xxقوم دور ال xxطبع والنش xxر ف xxي دول م xxتعددة ب xxطبع
وت xxوزي xxع مج xxموع xxة ك xxبيرة م xxن اآلث xxار ال xxبهائ xxية ت xxتراوح ب xxني مج xxموع xxات م xxوثّ xxقة م xxن آث xxار ح xxضرة ب xxهاء اهلل إل xxى
م xxقاالت ال xxباح xxثني وامل xxحققني وال xxكتب املبس xxطة ونش xxرات األخ xxبار وامل xxجالت .ك xxما اس xxتخدم xxت وس xxائ xxل إع xxالم
أخxxرى بxxشكل مxxكثف مxxثل األفxxالم والxxبرامxxج الxxتلفزيxxونxxية واإلعxxالنxxات والxxبرامxxج اإلذاعxxية والxxصحف والجxxرائxxد
والxxكتيبات والنشxxرات ومxxواد دراسxxية بxxاملxxراسxxلة واملxxعارض واملxxحاضxxرات واملxxدارس الxxصيفية والشxxتويxxة .فxxي
رب xxيع م xxن ع xxام 1996م وم xxع ت xxفتح ع xxال xxم ج xxدي xxد م xxن ال xxتقنية اإلل xxكترون xxية الح xxدي xxثة ال xxخاص xxة ب xxنقل امل xxعلوم xxات
واألفxxكار أوجxxدت الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية مxxوقً xعا لxxها فxxي اإلنxxترنxxت بxxاسxxم "الxxعالxxم الxxبهائxxي" The Bahá'í
 .Worldإ َّن الهxدف مxن جxميع هxذه الxفعالxيات واألنشxطة هـxو الxسعي إلبxالغ رسxالxة حxضرة بxهاء اهلل إلxى كxل
فرد في العالم.
xاصxxا وهxxا ًمxxا .وفxxي كxxل
دورا خx x ً x
وضxxمـن بxxرنxxامxxج الxxتربxxية الxxروحxxية الxxعامxxة لxxعب مشxxرق األذكxxار )مxxعبد بxxهائxxي( ً
قxارة فxي الxعالxم يxرتxفع الxيوم مxبنى ملشxرق األذكxار ،وهxناك مxواقxع أخxرى تَّ xم اسxتمالكxها فxي أنxحاء مxتفرقxة مxن
دورا هxا ًxمxا فxي حxياة الxجامxعة الxبهائxية.
الxعالxم لxبناء مxشارق األذكxار فxي املسxتقبل ،ومxن املxق ّدر لxها أن تxلعب ً
وفxxي ذلxxك الxxحني سxxوف تxxحيط بxxه مxxؤسxxسات فxxرعxxية مxxن قxxبيل املxxدارس أو املxxعاهxxد وفxxنادق ومxxنازل لxxلمسنني
ومxراكxز إداريxة .وفxي الxوقxت الxحاضxر ال تسxتخدم مxشارق األذكxار بxصورة رئxيسية ألنشxطة الxجالxية الxبهائxية
فxقط ،بxل تxفتح أبxوابxها لxكافxة فxئات األديxان املxختلفة )أو حxتى تxلك الxتي ال تxعتقد بxأي ديxن( لxكي تxلتقي مً xعا
م xxن أج xxل ع xxبادة اهلل ال xxواح xxد األح xxد .أ َّمxxا ال xxبرام xxج ال xxتي تج xxري ف xxهي ال ت xxرت xxبط ب xxفرق xxة أو ط xxائ xxفة دي xxنية م xxعينة
وإنxَّ xما تxxحتوي عxxلى تxxالوة أدعxxية ومxxناجxxاة مxxن الxxكتب املxxقدسxxة لxxألديxxان املxxختلفة فxxي الxxعالxxم وقxxراءات مxxتنوعxxة
كxxما ال تxxلقي نxxصح أو مxxواعxxظ أو أيَّxxة مxxحاولxxة إليxxجاد تxxفسير بxxهائxxي لxxتعالxxيم األديxxان .وغxxالxبًا مxxا تxxرتxxل اآليxxات
بxمصاحxبة املxوسxيقى مxن قxبل جxوقxة مxدربxة .والxشيء الxوحxيد الxذي يxميّز مxبنى مشxرق األذكxار احxتواءه عxلى
تxxسعة جxxوانxxب تxxعلوهxxا قxxبة وهxxو رمxxز لxxقبول الxxديxxن الxxبهائxxي لxxكافxxة املxxعتقدات الxxديxxنية ويxxمثل حxxقيقة أنَّxxه بxxالxxرغxxم
م xxن إ َّن امل xxشارك xxني ي xxدخ xxلون امل xxعبد م xxن أب xxواب م xxختلفة أالَّ إنَّ xxهم ي xxجتمعون م ً xعا م xxن أج xxل ع xxبادة إﻟﻪ واح xxد ال
شريك له.
ومxxن جxxوانxxب مxxتعددة يxxعبّر مشxxرق األذكxxار عxxن تxxلك الxxعالقxxة الxxقائxxمة بxxني الxxديxxن الxxبهائxxي ومxxختلف عxxناصxxر
امل xxجتمع .ف xxامل xxعاب xxد ال xxبهائ xxية ه xxي أب xxنية م xxفتوح xxة ت xxضيئها األن xxوار م xxن ال xxداخ xxل ،وق xxد ص xxممت ل xxكي ت xxعبّر ع xxن
االلxxتزام الxxبهائxxي نxxحو الxxوحxxدة واالتxxحاد فxxي الxxتنوع والxxتعدد ولxxلتعبير عxxن إمxxكانxxية الxxتطبيق الxxعملي لxxلتعالxxيم
وامل xx xبادئ امل xx xبارك xx xة .وب xx xالنس xx xبة "ألم م xx xعاب xx xد ال xx xغرب" ال xx xواق xx xع ف xx xي م xx xدي xx xنة وي xx xلمت  Wilmetteف xx xي والي xx xة
١١٨

إيxلينوي Illinoisبxالxواليxات املتحxدة األمxريxكية قxام املxهندس املxعماري لهxذا الxبناء بxدمxج عxدة رسxوم مxعماريxة
تقليدية ونسجها في تصميمه لتعبر عن رموز عدة أديان سماوية رئيسية حيث ذكر املهندس:
"عxxندمxxا يxxتم اسxxتئصال األفxxكار واملxxعتقدات الxxتي دخxxلت عxxلى األديxxان بxxواسxxطة البشxxر نxxالحxxظ عxxندئxxذ إ َّن مxxا
ت xxبقى ه xxو ال xxوئ xxام واالئ xxتالف .وع xxلى أي ح xxال ف xxإ َّن األدي xxان ت xxرزح ال xxيوم ت xxحت وط xxأة الخ xxراف xxات وال xxنظري xxات
البش xxريـ xxة ال xxتي ي xxجب أن ت xxأخ xxذ ش xxكالً ج xxدي ً xدا ت xxكون ف xxيه ط xxاه xxرة ن xxقية م xxرة أخ xxرى .ون xxفس ال xxشيء ب xxالنس xxبة
لxxلهندسxxة املxxعماريxxة… واآلن وطxxب ًقا لxxلمفهوم الجxxديxxد لxxلمعبد نxxالحxxظ إ َّن املxxبدأ الxxبهائxxي الxxعظيم عxxن الxxوحxxدة
واالتxxحاد ووحxxدة جxxميع األديxxان ووحxxدة الxxجنس البشxxري تَّ xم نxxسجه بxxشكل رمxxزي جxxميل .حxxيث نجxxد امxxتزاج
الخxxطوط الxxهندسxxية الxxتي تxxمثل مxxا يxxوجxxد بxxالxxكون وتxxداخxxلها فxxي حxxلقات وتxxداخxxل هxxذه الحxxلقات مxxع بxxعضها
البعض وهو وصف الندماج كافة األديان في دين واحد".
ك xxما ي xxمكن م xxالح xxظة ال xxتفاؤل ال xxذي م xxلك ع xxلى ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ف xxي ال xxهندس xxة امل xxعماري xxة مل xxشارق األذك xxار.
ويxعتقد الxبهائxيون بxكل ثxقة وأمxل بxأ َّن غxالxبية أفxراد املxجتمع اإلنxسانxي سxيؤمxنون يxو ًمxا بxتعالxيم ومxبادئ حxضرة
بxهاء اهلل .إنَّxهم يxعتقدون بxأ َّن مxع اسxتفحال مxصائxب ومxشاكxل هxذا الxعصر سxتضطر البشxريxة رجxاالً ونxساءً
إل xxى ال xxبحث ع xxن ال xxحقيقة ب xxشكل أك xxثر ج xxدي xxة .وإن ع xxرض xxت رس xxال xxة ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxال xxشكل امل xxالئ xxم ف xxإنَّ
الxباحxث سيسxتجيب ملxا فxيها مxن مxبادئ وتxعالxيم أخxالقxية يxطبقها عxدد مxتزايxد مxن األتxباع .إنَّxه فxي الxتصميم
الxxهندسxxي املxxكشوف وتxxداخxxل مxxختلف أنxxواع الxxهندسxxة املxxعماريxxة فxxيها وفxxي تحxxررهxxا مxxن أيxxة طxxقوس وشxxعائxxر
دينية فإ َّن املعابد البهائية تعبر بصورة قوية عن روح التفاؤل واالستبشار.
يxxبدو أ َّن الxxجامxxعة الxxبهائxxية مxxح ّقة فxxي تxxفاؤلxxها هxxذا حxxيث إ َّن الxxديxxن الxxبهائxxي الxxيوم يxxعتبر أكxxثر أديxxان الxxعالxxم
سxxرعxxة فxxي االنxxتشار .فxxفي شهxxر إبxxريxxل )نxxيسان( مxxن عxxام 1979م أعxxلن بxxيت الxxعدل األعxxظم بxxأ َّن مشxxروع
خxطة الxسنوات الخxمس والxذي طxرح عxام 1974م الxذي أطxلق سxلسلة مxن الخxطط الxتبليغية الxعاملxية قxد أنجxز
وحxقق أهxدافxه عxلى أحxسن وجxه .بxل إ َّن الxنجاح فxاق أهxداف الخxطة وخxاصxة فxيما يxتعلق بxتأسxيس املxحافxل
xدرت نسxxبة الxxزيxxادة فxxي عxxدد املxxؤمxxنني الجxxدد خxxالل تxxلك الxxفترة
الxxروحxxانxxية املحxxلية واملxxراكxxز املxxقرر فxxتحها .وقّ x
بأربعني باملائة.
أ َّم xxا مش xxروع ال xxسنوات ال xxتسع ال xxذي س xxبقه ف xxقد شه xxد ت xxنامً x xيا س xxريً x xعا خ xxاص xxة ف xxي ق xxارة أف xxري xxقيا وأم xxري xxكا
الxالتxينية ،ونxراه الxيوم بxارزًا فxي قxارة آسxيا وجxزر املxحيط الxهادي .ونxتيجة لxإلنxجازات الxتي أحxرزت طxرح بxيت
الxxعدل األعxxظم مشxxرو ًعxxا جxxدي ً xدا سxّ xمي بمشxxروع الxxسنوات السxxبع يxxنتهي ربxxيع عxxام 1986م) .(1وخxxالل هxxذه
الخ xxطة وب xxالتح xxدي xxد ف xxي ع xxام 1983م أج xxتمع أع xxضاء امل xxحاف xxل ال xxروح xxان xxية امل xxرك xxزي xxة ف xxي ال xxعال xxم ف xxي ح xxيفا
لxxلمشاركxxة فxxي املxxؤتxxمر الxxعاملxxي النxxتخاب أعxxضاء بxxيت الxxعدل األعxxظم اإلﻟﻬﻲ .وقxxد فxxاق مشxxروع خxxطة السxxبع
سنوات األهداف التي حددت له.
إ َّن اتxxساع نxxطاق الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية وطxxبيعة هxxذا االتxxساع الxxذي م xيّزتxxه ت َّ xم بxxحثه ومxxناقشxxته بxxصورة
م xxختصرة .ول xxكن األص xxعب م xxن ذل xxك ه xxو دراس xxة ال xxحياة ال xxداخ xxلية ل xxلجام xxعة ،أ َّمxxا ال xxطري xxق امل xxباش xxر ل xxذل xxك ف xxهو
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االس xxتفادة م xxن خ xxبرات أف xxراد ال xxجال xxية أن xxفسهم .ك xxيف ي xxمكن ل xxلشخص أن ي xxصبح ب xxهائx xيًا؟ وم xxا ال xxصفات
الخاصة التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يعتنق الدين البهائي في هذه املرحلة من تاريخه؟
ب xxال xxطبع س xxتختلف اإلج xxاب xxة م xxن ش xxخص آلخ xxر ،وس xxتكون ه xxناك أي ً x
xضا اخ xxتالف xxات ح xxول ب xxعض األول xxوي xxات
والxضروريxات مxن مxنطقة ألخxرى فxي الxعالxم تxؤدي إلxى اخxتالف نسxبي فxي الxخبرة املكتسxبة ألفxراد الxجامxعة.
xاسxxا
وب xxال xxرغ xxم م xxن ذل xxك ف xxإ َّن ت xxاري xxخ ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي وت xxعال xxيمه ون xxظام xxه اإلداري امل xxزده xxر ي xxمثل بمج xxموع xxه أس x ً x
xوحxxدة
سxيكون بxالxضرورة مxوحً xدا فxي أقxطار الxعالxم .وهxذا ال شxك يسxتدعxي ضxرورة اإلقxرار بxأصxول ثxابxتة م ّ
ممن يود اعتناق البهائية بغض النظر عن أصوله العرقية.
أ َّمxxا مxxؤهxxالت مxxن يxxرغxxب فxxي االنxxضمام لxxعضويxxة الxxجامxxعة الxxبهائxxية فxxقد وضxxحها لxxنا بxxيت الxxعدل األعxxظم فxxي
الرسالة التالية:
"إ َّن الxxدافxxع الxxرئxxيسي يxxجب أ ْن يxxكون دو ًمxxا اسxxتجابxxة اإلنxxسان لxxرسxxالxxة الxxحق تxxبارك وتxxعالxxى ومxxن ث َّ xم مxxعرفxxة
رسxولxه واإليxمان بxه .أولxئك الxذيxن أعxلنوا عxن إيxمانxهم بxأمxر حxضرة بxهاء اهلل يxجب أن ينبهxروا بجxمال تxعالxيمه
وتxxخفق قxxلوبxxهم بxxمحبة حxxضرتxxه .إ َّن املxxؤمxxن الجxxديxxد لxxيس بxxحاجxxة إلxxى مxxعرفxxة جxxميع الxxدالئxxل والxxبراهxxني عxxلى
أح xxقية ال xxرس xxال xxة ث َّ xم ال xxتاري xxخ واألح xxكام وم xxبادئ ال xxدي xxن ول xxكن أث xxناء إي xxمان xxهم ب xxاألم xxر امل xxبارك ف xxباإلض xxاف xxة إل xxى
اشxتعال قxلوبxهم بxنار مxحبة اهلل يxجب أن يxتعرفxوا عxلى شxخصيات الxديxن الxرئxيسيني وكxذلxك األحxكام والxقوانxني
التي يجب إطاعتها واإلدارة التي يجب اتباعها)."(1
أ َّمxxا أولxxئك الxxذيxxن ولxxدوا وتxxرعxxرعxxوا فxxي ظxxل عxxائxxلة بxxهائxxية فxxإ َّن إجxxراءات تxxسجيلهم رسxxم ًيا تxxتم بيسxxر وبxxشكل
مxxباشxxر .وبxxينما ال تxxقر الxxتعالxxيم الxxبهائxxية فxxرض وجxxهة نxxظر مxxعينة عxxلى الxxطفل خxxالل تxxنشئته ،فxxإ َّن األطxxفال
الxxبهائxxيني يxxنشأون أعxxضاء فxxي الxxجامxxعة .فxxهم يxxشاركxxون فxxي أغxxلب املxxناسxxبات الxxبهائxxية ويxxدرسxxون الxxتاريxxخ
ال xxبهائ xxي وينه xxلون م xxن ت xxعال xxيم وم xxبادئ ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxاإلض xxاف xxة إل xxى م xxبادئ األدي xxان ال xxعظيمة األخ xxرى
ويxشجعون عxلى املxضي قxد ًمxxا بxالxتمسك بxاملxعيار الxبهائxي فxي الxحياة بxما يxطابxق مسxتوى سxنَّهم) .(2إ َّن مxا
تxّ xركxxز عxxليه الxxتعالxxيم الxxبهائxxية فxxيما يxxتعلق بxxالxxقضايxxا االجxxتماعxxية املxxعاصxxرة ال شxxك أنَّxxه يxxساهxxم فxxي تxxشجيع
الشxباب الxبهائxي عxلى االسxتمرار فxي بxحثهم الxروحxي والxفكري فxي مxا يxكتنزه الxديxن الxبهائxي .ومxع ذلxك فxهم
أحxرار فxي رفxض أو قxبول عxضويxة الxجامxعة الxبهائxية ،وعxندمxا يxصل الxشاب أو الxشابxة سxن الxبلوغ الشxرعxي
وهxو الxخامxسة عشxرة حسxب الشxريxعة الxبهائxية ،يxصبح الxشاب مxطالxبًا بتحxمل مxسئولxياتxه الxفرديxة فxي تxأمxني
تطوره الروحي.
وف xxي ح xxال xxة دخ xxول ال xxبال xxغني األم xxر امل xxبارك ف xxإ َّن ق xxرار ان xxضمام xxهم ل xxلجام xxعة غ xxال xبًا م xxا يس xxتند إل xxى ارت xxباط xxهم
ومxxعرفxxتهم غxxير الxxرسxxمية بxxالxxبهائxxيني .فxxنشاطxxات الxxجامxxعة الxxواسxxعة الxxخاصxxة بxxاإلعxxالن عxxن الxxديxxن الxxبهائxxي
تجxذب األلxوف مxن الxراغxبني فxي مxعرفxة املxزيxد عxنه .ومxن خxالل حxلقات دراسxية صxغيرة أو بxرامxج شxبه رسxمية
يxxمكن عxxرض الxxتعالxxيم واألهxxداف واملxxبادئ الxxبهائxxية إلxxى الxxراغxxبني فxxيها .وفxxي مxxراحxxل مxxعينة قxxد يxxسألxxون عxxن
طxxرق االنxxضمام لxxلجامxxعة أو قxxد يxxدعxxون بxxواسxxطة الxxبهائxxيني لxxالنxxضمام .وفxxي حxxالxxة رغxxبتهم لxxالنxxضمام يxxقدم
الxطلب لxلمحفل الxروحxانxي املحxلي فxي املxنطقة والxذي يxدرسxه بxعنايxة ويxقوم بxإفxهام الxراغxب تxلك الxنتائxج املxترتxبة
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عxxلى عxxضويxxته فxxي الxxجامxxعة الxxبهائxxية ومxxدى اسxxتعداده لتحxّ xمل املxxسئولxxية واالنxxقياد لxxتعالxxيم ومxxبادئ حxxضرة
بxهاء اهلل ،وفxي حxالxة قxبولxه لxكل ذلxك يxتم تxسجيله .إ َّن الxدخxول فxي الxجامxعة الxبهائxية ال يسxتلزم إجxراء طxقوس
أو شعائر دينية معينة أو أي تعهد أو التزام مح ّدد وإنَّما قد يحتفل بهذه املناسبة بشكل غير رسمي.
وبxxعد الxxتسجيل يxxمر املxxؤمxxن الجxxديxxد فxxي عxxمليتني مxxتزامxxنتني األولxxى :الxxنمو الxxروحxxي الxxشخصي واألخxxرى:
كxفاح كxل جxالxية يxافxعة مxن أجxل فxهم املxثل الxتي زخxرت بxها تxعالxيم مش ِّxرع هxذا الxديxن .ومxن األمxور الxرئxيسية
الxتي يxجب أن يxلتزم بxها الxفرد الxبهائxي فxي حxياتxه ،الxدعxاء واملxناجxاة ،والxتأمxل والxتفكر ،الxصالة والxصوم فxي
فxxترتxxه املحxxددة ،تحxxريxxم شxxرب الxxكحول أو اسxxتعمال املxxواد املخxxدرة واملxxجاهxxدة مxxن أجxxل االبxxتعاد عxxن الxxغيبة
والxxنميمة .وكxxذلxxك قxxيام الxxجالxxية الxxبهائxxية بxxإعxxداد بxxرنxxامxxج طxxويxxل األمxxد مxxن أجxxل الxxنمو والxxتوسxxع والxxذي يxxتطلب
جxهو ًدا مxكثفة واهxتما ًمxxا بxتحقيق األولxويxات واألهxداف .إ َّن إيxمان الxفرد الxبهائxي ثَّ xم أفxعالxه يxفرضxان الxتأكxيد
على وجود عالقة متبادلة بني الفرد املؤمن والجامعة البهائية.
xظرا ألهxمية الخxدمxة الxتي يxؤكxد عxليها الxديxن الxبهائxي .وقxد أخxبرنxا حxضرة بxهاء
إنَّxهما تحِّ xديxان يxلتقيان مً xعا ن ً
اهلل بxxأ َّن أسxxمى تxxعبير عxxن الxxطبيعة اإلنxxسانxxية هxxو الخxxدمxxة .فxxالxxنمو الxxروحxxي عxxندمxxا يxxصل إلxxى تxxحقيق الxxذات
فxx xإنَّxx xه يظهxx xر فxx xي خxx xدمxx xات الxx xفرد فxx xي سxx xبيل تxx xحقيق وحxx xدة الxx xجنس البشxx xري .إ َّن الهxx xدف مxx xن كxx xل أشxx xكال
االنxxضباط الxxروحxxي لxxلفرد هxxو تحxxريxxر الxxروح مxxن سxxجن الxxنفس ،وزيxxادة وعxxي اإلنxxسان بxxانxxدمxxاجxxه وارتxxباطxxه
بxاملxجتمع اإلنxسانxي بxأسxره ،وحxصر طxاقxته فxي اكxتشاف وسxائxل مxن شxأنxها خxدمxة مxا يxتطلبه اآلخxرون .إنَّ
فxxعالxxيات وأنشxxطة الxxجامxxعة الxxبهائxxية تxxمنح األفxxراد مxxجاالً أوسxxع ملxxثل هxxذه الخxxدمxxة .وفxxي غxxياب رجxxال الxxديxxن
فxإ َّن شxئون الxجامxعة يxتم تxنظيمها بxحيث يxضمن مxشاركxة أكxبر عxدد مxمكن مxن أفxراد الxجامxعة فxي الxفعالxيات
واألنشطة.
إن املxشاركxة هxو أمxر يxشجع عxليه وبxاألخxص فxيما يxتعلق بxدعxم املxساعxي التxساع نxطاق الxديxن وانxتشاره .فxقد
ذكxر حxضرة بxهاء اهلل بxأ َّن أعxظم خxدمxة يxمكن أن تxقدم فxي هxذا الxيوم هxو تxبليغ أمxره .فxكل فxرد بxهائxي مxدعxو
إلxى املxشاركxة فxي عxمل مxن شxأنxه نxقل رسxالxة حxضرة بxهاء اهلل إلxى جxموع غxفيرة مxن الxناس تxكون مسxتعدة
لxسماعxها ،وقxد حxذرنxا حxضرة عxبد الxبهاء بxأ َّن الxوقxت ضxيِّق .إ َّن األزمxات واملxشاكxل الxتي تxعصف بxعاملxنا الxيوم
سxتزداد لتجxلب مxعها املxزيxد مxن املxعانxاة بxصورة تxدريxجية ثَّ xم انxهيار املxؤسxسات الxقائxمة فxي نxهايxة املxطاف.
يxجب تxطويxر نxمط بxديxل لxلحياة داخxل الxجامxعات الxبهائxية ،وال يxمكن تxحقيق ذلxك دون زيxادة كxبيرة فxي أعxداد
املؤمنني في شتى أنحاء العالم الذين سيلتزمون بتطبيق تلك التعاليم اإلﻟﻬﻴﺔ.
ولxxيس مسxxتغربًxxا أن نxxالحxxظ بxxأ َّن املxxؤمxxنني الجxxدد هxxم أكxxثر الxxبهائxxيني شxxو ًقxxا وشxxغفًا لxxلتجاوب مxxع هxxذا الxxنداء.
أل َّن هxؤالء الxنفوس وجxدوا شxيئًا ثxمينًا أعxطاهxم عxظيم الxثقة وحxدد أهxدافxهم وهxم بxذلxك تّ xواقxون ملxشاركxة كxافxة
ال xxناس ب xxه .وف xxي ال xxتبليغ ي xxتم ال xxترك xxيز ع xxلى ال xxتعال xxيم وامل xxبادئ ال xxروح xxان xxية وال إك xxراه ف xxي ال xxدي xxن .وله xxذا ي xxواج xxه
تحxxد ف xxي إي xxجاد س xxبل مل xxشارك xxة أف xxكاره xxم م xxع اآلخ xxري xxن ب xxحيث ال ي xxتداخ xxل ذل xxك م xxع خ xxصوص xxيات
ال xxبهائ xxيون ّ x
اآلخxريxن أو مxخالxفة لxعاداتxهم وتxقالxيدهxم .وكxانxت الxنتيجة مxن كxل ذلxك هxو وجxود مجxموعxة كxبيرة مxن الxخبرات
الواسعة واملتنوعة التي انتقلت من مكان إلى آخر ومن شخص آلخر في العالم.
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ل xxيس م xxن السه xxل ت xxعميم أس xxلوب خ xxاص ب xxفعال xxيات ال xxتبليغ .ف xxفي غ xxال xxبية ال xxدول ال xxغرب xxية ي xxقوم األف xxراد أو
الxxعائxxالت بxxالxxتبليغ خxxالل اتxxصالxxهم الxxيومxxي الxxعادي بxxعامxxة الxxناس ،فيتحxxدثxxون إلxxى الxxجيران واألصxxدقxxاء ومxxع
ال xxزم xxالء ف xxي ال xxعمل أو ال xxتعرف ع xxلى ال xxبعض م xxن خ xxالل م xxشاري xxع الخ xxدم xxات ال xxعام xxة والح xxلقات ال xxدراس xxية
واألنشxطة املشxتركxة أو الxبرامxج الxبهائxية املxفتوحxة بxابxها للجxميع .وفxي مxناطxق أخxرى مxن الxعالxم يxكون الxديxن
م xxحور ح xxدي xxث ال xxكثيري xxن ومح xxط اه xxتمام xxات xxهم ،وق xxد ي xxشارك ف xxيه ج xxميع أف xxراد امل xxجتمع ف xxي م xxناق xxشة ال xxتعال xxيم
ال xxروح xxان xxية الج xxدي xxدة .إ َّن ت xxسجيل أع xxداد ك xxبيرة م xxن امل xxؤم xxنني ب xxال xxدي xxن ن xxراه ال xxيوم ف xxي م xxناط xxق م xxثل أف xxري xxقيا
الxxوسxxطى وأمxxريxxكا الxxجنوبxxية وجxxنوب شxxرق آسxxيا وذلxxك بxxفضل زيxxارة مجxxموعxxات مxxن الxxبهائxxيني لxxتلك املxxناطxxق
وط xxرح ال xxتعال xxيم وامل xxبادئ ال xxروح xxان xxية م xxن خ xxالل ع xxروض م xxوس xxيقية وإل xxقاء خ xxطب وإع xxداد دورات دراس xxية ع xxن
األمر املبارك.
فxي بxعض الجxلسـات االجxتماعxية قxد تxأتxي املxبادرة فxي الحxديxث عxن الxديxن مxن بxعض الxحاضxريxن .وقxد سxبق
أن دعxxي أحxxباء أمxxريxxكا الxxشمالxxية للحxxديxxث عxxن الxxديxxن فxxي اجxxتماع خxxاص فxxي كxxنائxxس الxxسود فxxي الxxواليxxات
ال xxجنوب xxية أو "مل xxشارك xxة رس xxال xxة ب xxهاء اهلل" ف xxي اح xxتفاالت أق xxيمت ل xxلهنود الح xxمر ف xxي ال xxسهول ال xxكندي xxة .ك xxما
اسxتطاع الxبهائxيون األكxاديxميون فxي أمxريxكا الxشمالxية والxهند وفxي الxشعوب الxناشxئة فxي املxحيط الxهندي أو
ف xxي البح xxر ال xxكاري xxبي م xxن إل xxقاء ال xxعدي xxد م xxن امل xxحاض xxرات والخ xxطب ف xxي امل xxعاه xxد وال xxجام xxعات ح xxول ت xxعال xxيم
ومبادئ األمر املبارك.
إ َّن الxxنموذج األكxxثر شxxيو ًعxxا فxxي تxxبليغ رسxxالxxة حxxضرة بxxهاء اهلل هxxو عxxقد جxxلسة الxxتبليغ  .Firesideحxxيث بxxرز
xتمرا آنxذاك فxي
هxذا االصxطالح بxني الxبهائxيني األوائxل فxي مxونxتريxال بxكندا مxع أ َّن مxثل ذلxك الxنشاط كxان مس ً
عxxدة مxxراكxxز) .(1فجxxلسة الxxتبليغ أو )الxxفايxxر سxxايxxد( يxxعني اجxxتماع مجxxموعxxة دراسxxية صxxغيرة مxxن الxxناس فxxي
مxنزل خxاص بxصورة دوريxة ومسxتمرة ويxدعxى لxها األصxدقxاء والxراغxبون فxي الxبحث والتحxري .هxذا الxنوع مxن
الxنشاط غxير الxرسxمي يxعتبر مxرتً xعا خxصبًا لxلباحxثني عxن الxحقيقة ،حxيث يxمكن ّهم مxن إدراك املxفاهxيم الxبهائxية
واألحكام والتعاليم حسب قدراتهم الخاصة بعي ًدا عن القلق الذي ينتابهم في االجتماعات العامة نتيجة
الxكشف عxن بxحثهم الxروحxانxي الxخاص .كxما أ َّن هxذه الجxلسات تxعزّز مxن الxروابxط بxني املxؤمxنني الجxدد الxذيxن
انxضموا إلxى الxجامxعة وبxني زمxالئxهم ،وتxسمح لxلمبلغ الxبهائxي بxأن يxساعxد املxؤمxن الجxديxد عxلى االنxدمxاج فxي
الجامعة.
هxxناك نxxوع خxxاص مxxن الxxتبليغ يxxسميه الxxبهائxxيون "الهجxxرة" .وكxxما ذكxxرنxxا ال يxxوجxxد رجxxال ديxxن أو كxxهنوت فxxي
الxxديxxن الxxبهائxxي ولxxيس هxxناك دعxxاة مxxتخصصون لحxxمل رسxxالxxة حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى املxxناطxxق الجxxديxxدة وإنَّxxما
يxxتوسxxع الxxديxxن الxxبهائxxي نxxتيجة إقxxدام األلxxوف مxxن أتxxباعxxه سxxواء بxxصورة أفxxراد أو عxxائxxالت عxxلى تxxرك أوطxxانxxهم
واالسxxتقرار فxxي مxxناطxxق جxxديxxدة .ومxxن املxxفترض أن يxxقوم املxxهاجxxرون بxxإعxxانxxة أنxxفسهم مxxن خxxالل الxxتجارة أو
xثيرا مxxن املxxهن قxxد اسxxتبدلxxت ،والxxبيوت
املxxهنة ومxxن ثَّ xم أداء خxxدمxxاتxxهم لxxلديxxن فxxي أوقxxات فxxراغxxهم .وعxxليه ،فxxإ َّن كً x
ب xxيعت واش xxتري xxت أخ xxرى ،وت xxعلم امل xxهاج xxرون ل xxغة ث xxان xxية ،واع xxتادوا ع xxلى ن xxمط ج xxدي xxد م xxن ال xxحياة وك xxل ذل xxك ف xxي
سبيل نشر الدين البهائي في مدن ومناطق وأقاليم جديدة.
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والهجxرة أي ً
xضا قxد تسxتدعxي االنxتقال إلxى قxطر مxختلف كxليًّا حxيث لxم تxتأسxس فxيه أركxان الxديxن بxشكل قxوي.
وفxxي كxxل خxxطة عxxاملxxية لxxلتبليغ يxxضع بxxيت الxxعدل األعxxظم قxxائxxمة بxxالxxدول الxxتي تxxحتاج إلxxى مxxساعxxدة أفxxراد مxxن
ج xxال xxيات أخ xxرى م xxع تح xxدي xxد ل xxعدده xxم .وف xxي ع xxدة خ xxطط وض xxعت أه xxداف م xxعينة مل xxختلف ال xxجام xxعات ال xxبهائ xxية
امل xxرك xxزي xxة وق xxد ي xxطلب أح xxيانً xxا م xxن ث xxالث أو أرب xxع دول م xxختلفة إرس xxال م xxهاج xxري xxن إل xxى م xxنطقة أو دول xxة واح xxدة.
ونxxتيجة لxxذلxxك قxxد يxxكون هxxناك هxxدف محxxدد فxxي فxxنلندا أو هxxايxxتي قxxد تسxxتقبل مxxهاجxxريxxن مxxن إيxxران وفxxرنxxسا
والواليات املتحدة ،وعالوة عما يجلبه هؤالء املهاجرون الجدد من خبرات فإنَّهم يطبقون بذلك املبدأ البهائي
الxخاص "بxالxوحxدة واالتxحاد فxي الxتنوع والxتعدد" )ودون شxك هxذا مxا اتَّxسم بxه أولxئك املxهاجxرون الxذيxن أتxوا
من الخارج(.
ول xxذل xxك ،ف xxإ َّن ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ،ب xxعملها ه xxذا وك xxما ه xxو ال xxحال ف xxي ج xxميع ن xxشاط xxات xxها ،ت xxعتمد م xxباش xxرة ع xxلى
املxبادرة الxفرديxة واملxسئولxية الxتي يتحxملها كxل فxرد مxؤمxن .وال يxمكن ألي جxهة أو مxؤسxسة أن تxراقxب مxدى مxا
يxxقوم بxxه أي فxxرد تxxجاه تxxبليغ أمxxر اهلل .بxxينما قxxد يxxتدخxxل املxxحفل الxxروحxxانxxي إن رأى بxxأ َّن الxxفعالxxيات الxxتبليغية
لxxشخص مxxعني غxxير مxxناسxxبة بxxشكل مxxا .إ َّن اسxxتجابxxة الxxفرد لxxنداء الxxتبليغ هxxو أمxxر يxxقرره ضxxميره ووجxxدانxxه.
واألم xxر ن xxفسه ي xxندرج ع xxلى الهج xxرة وه xxي خ xxدم xxة ذات م xxيزات ع xxظيمة .ف xxفي ك xxل شه xxر وم xxن خ xxالل ال xxضياف xxة
الxxتسع عشxxريxxة يxxتم إطxxالع كxxل عxxضو فxxي الxxجامxxعة الxxبهائxxية املحxxلية عxxلى احxxتياجxxات الهجxxرة والxxتبليغ ويxxعلن
ذلxك فxي املxؤتxمرات وفxي املxنشورات املxتنوعxة لxلجالxية .أ َّمxا املxبادرة واالسxتجابxة فxيجب أن تxنبع مxن قxلب املxؤمxن
أوالً وبxxاملxxشورة مxxع عxxائxxلته الxxبهائxxية .ويxxمكن لxxلمهاجxxر أو الxxعائxxلة املxxهاجxxرة بxxعد ذلxxك أن تxxتصل بxxاملxxؤسxxسات
اإلدارية وتتشاور معها حول أهداف ومشاريع معينة.
إ َّن املxxشاركxxة الxxتطوعxxية تxxعتبر أيً x
xضا املxxفتاح لxxتعزيxxز الxxبرامxxج املxxطروحxxة .وفxxي بxxدايxxة كxxل سxxنة بxxهائxxية يxxقوم كxxل
مxxحفل روحxxانxxي محxxلي أو مxxركxxزي بxxإعxxداد مxxيزانxxية تxxقديxxريxxة لxxه تxxغطي مxxختلف املxxشاريxxع بxxصفة عxxامxxة سxxواء
فxx xيما يxx xتعلق بxx xاألهxx xداف الxx xتبليغية أو شxx xراء أمxx xالك أو مxx xشاريxx xع تxx xنمويxx xة أو مxx xصاريxx xف إداريxx xة أو خxx xدمxx xات
ل xxلجام xxعة .وي xxتم اإلع xxالن ع xxن ه xxذه االح xxتياج xxات ل xxلجام xxعة أو ال xxجال xxية ال xxبهائ xxية م xxثلما ال xxحال ب xxالنس xxبة ل xxلتبليغ
والهجxxرة .إ َّن جxxمع األمxxوال بxxواسxxطة مxxنظمات أو هxxيئات ديxxنية و خxxيريxxة ال وجxxود لxxه فxxي الxxجامxxعة الxxبهائxxية،
وإنَّ xxما ي xxكتفى ب xxإع xxالن ع xxام وش xxرح ل xxالح xxتياج xxات ول xxكن ي xxمكن ل xxألف xxراد أن ي xxطرح xxوا اس xxتفسارات xxهم .إ َّن ك xxاف xxة
الxتبرعxات فxي الxديxن الxبهائxي تxأتxي فxرديxة وطxوعxية ،ويحxذر حxضرة شxوقxي أفxندي مxن أيxة ضxغوط نxفسية حxول
ه xxذا امل xxوض xxوع .ك xxما أ َّن ال xxتبرع xxات ت xxعتبر س xxري xxة وت xxبقى م xxحصورة ب xxني ال xxفرد امل xxتبرع أو ال xxعائ xxلة وب xxني أم xxني
صندوق املؤسسة التي ت َّم التبرع لها.
يxعتبر الxبهائxيون فxرصxة الxتبرع لxلصناديxق الxبهائxية مxيزة روحxانxية اخxتصت بxالxذيxن آمxنوا بxحضرة بxهاء اهلل.
وبxالxتالxي ال يxقبل أي تxبرع لxلصناديxق األمxريxة مxن الxذيxن لxم يسجxلوا كxبهائxيني .وقxد يحxدث أحxيانًxا أن يxتبرع
بxعض غxير الxبهائxيني لxلمحافxل الxروحxانxية نxتيجة إلعxجابxهم بxبعض بxرامxج الxجامxعة الxبهائxية ،فxفي هxذه الxحالxة
يxنصح املxتبرع بxتقديxم تxبرعxه لxلخيريxة الxعامxة فxي بxلده .أ َّxمxا إذا لxم يxعرف مxصدر الxتبرعxات فxتقدمxها املxؤسxسة
ال xxبهائ xxية ل xxلخيري xxة ال xxعام xxة ف xxي ال xxدول xxة .أ َّم xxا امل xxشاري xxع ال xxتي تخ xxدم االح xxتياج xxات االج xxتماع xxية واالق xxتصادي xxة
والxتعليمية لxلمجتمع ،فxيمكن لxلمؤسxسات الxبهائxية عxلى وجxه الxعموم أن تxقبل وتسxتفيد مxن مxصادر مxالxية غxير
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ب xxهائ xxية ذل xxك أل َّن ه xxذا اإلج xxراء ي xxزي xxد م xxن إح xxساس ال xxفرد ب xxهوي xxته وم xxسئول xxيته ال xxشخصية ت xxجاه األع xxمال ال xxتي
تعهدت الجالية بتنفيذها).(1
إ َّن إدارة ش xxئون ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية م xxن ش xxأن xxها أي ً x
xرص xxا ع xxدي xxدة ل xxالس xxتجاب xxة ل xxدع xxوة
xضا أن ت xxمنح األف xxراد ف x x x ً x
الخxدمxة .إ َّن أ َّول مxا يجxذب املxؤمxن الجxديxد هxو أ َّن الxديxن الxبهائxي هxو ديxن مxتفتح وعxام وال يxختص بxطبقة أو
فxxئة مxxعينة وإنَّxxه قxxد أنxxضم إلxxى جxxامxxعة ولxxيس إلxxى اجxxتماع ديxxني خxxاص ،ومxxا يxxؤديxxه أعxxضاء الxxجامxxعة لxxيس
مجxرد الخxدمxة املxتواضxعة فxقط وإنَّxما هxم أي ً
xضا مxسئولxون مxسئولxية كxامxلة فxي عxملية اتxخاذ الxقرار والتخxطيط
والخدمة بصفتهم ممثلني رسميني عن الجامعة.
إ َّن األعxضاء الجxدد فxي الxجامxعة يxدركxون بسxرعxة بxأ َّن ديxنهم الxذي اعxتنقوه هxو فxي مxرحxلة الxتكويxن .كxما أنَّ
هxناك مxجاالً واسً xعا الكxتساب الxخبرة والتجxربxة وتxطويxر الxجامxعة طxب ًقا لxآلثxار والxنصوص الxبهائxية وفxي ظxل
ه xxداي xxة ب xxيت ال xxعدل األع xxظم املس xxتمرة ،وه xxناك أي ً x
xضا ح xxاج xxة م xxاس xxة له xxذه ال xxخبرة والتج xxرب xxة ل xxلتأك xxيد ع xxلى أنَّ
الxxجامxxعة الxxتي تxxتطور بسxxرعxxة قxxادرة عxxلى تxxحقيق أهxxدافxxها الxxطموحxxة .وإذا كxxانxxت لxxلمؤمxxن الجxxديxxد مxxواهxxب
وق xxدرات م xxعينة ف xxيمكن االس xxتفادة م xxنها .وق xxد ي xxطلب م xxنه أو م xxنها ت xxعليم األط xxفال أو إع xxداد م xxقال للنش xxر أو
تxمثيل الxجالxية فxي مجxلس الxبلديxة أو املxديxنة أو فxي لxجنة حxكومxية أو عxقد ضxيافxة تxسع عشxريxة أو املxساعxدة
فxxي إعxxداد مxxؤتxxمر إقxxليمي أو املxxشاركxxة فxxي بxxرنxxامxxج مxxوسxxيقي أو مسxxرحxxي أو إدارة مشxxروع أو عxxرض مxxعني
أو طxباعxة مxراسxالت أو املxساعxدة عxلى مxسك الxدفxاتxر وإعxداد مxكتبة صxغيرة أو أي نxشاط آخxر مxن أنشxطة
الxجامxعة .وقxد يxتساءل الxبعض :ملxاذا نxحن ال نxعمل هxذا أو ذاك؟ فxغالxبًا مxا يxكون الxجواب هxو عxدم تxوفxر مxن
لديه الوقت والقدرة على إنجاز ذلك.
مxن الxخصائxص املxميزة لxلجامxعة الxبهائxية وجxود حxياة اجxتماعxية نشxطة بxها .فxفي الxفصل الxثامxن مxن الxكتاب
أشxxير إلxxى الxxضيافxxة الxxتسع عشxxريxxة بxxاعxxتبارهxxا الxxقاعxxدة لxxحياة الxxجامxxعة الxxبهائxxية االجxxتماعxxية عxxلى املسxxتوى
املحxxلي ،واألهxxمية الxxتي تxxكنّها اآلثxxار الxxبهائxxية لهxxذا االجxxتماع مxxن جxxميع الxxجوانxxب .كxxما أ َّن املxxؤتxxمر الxxسنوي
امل xxرك xxزي واإلق xxليمي ي xxعتبران م xxن ال xxفرص امل xxناس xxبة ل xxلمشورة وال xxبحث ح xxول ش xxئون وش xxجون ال xxجال xxية وي xxكون
املجال مفتوحا بشكل كبير لتعارف األحباء وتقاربهم في املنطقة أو البلد.
بxاإلضxافxة إلxى ذلxك يxمكن لxلجامxعة أن تxرتxب عxقد مxؤتxمرات مxتنوعxة .فxكل خxطة تxبليغية عxاملxية تxتطلب عxقد عxدة
مxxؤتxxمرات عxxاملxxية فxxي مxxراكxxز رئxxيسية ،وتxxكون غxxاصxxة بxxحضور الxxبهائxxيني الxxذيxxن يxxأتxxون مxxن أمxxاكxxن مxxتعددة مxxن
ال xxعال xxم ل xxقضاء ث xxالث xxة إل xxى خ xxمسة أي xxام ل xxالح xxتفال ب xxآخ xxر االن xxتصارات ال xxتبليغية ودراس xxة آخ xxر املس xxتجدات
واالح xxتياج xxات وال xxحصول ع xxلى أح xxدث امل xxطبوع xxات وال xxوس xxائ xxل ال xxسمعية وال xxبصري xxة وم xxا ي xxساع xxد ع xxلى ت xxطوي xxر
الxجامxعة .ويxكون حxضرات أيxادي أمxر اهلل املتحxدثxني الxرئxيسيني )راجxع الxفصل الxثامxن( فxي هxذه املxؤتxمرات
إلxى جxانxب الxباحxثني الxبهائxيني فxي مxجاالت مxختلفة .كxما أ َّن هxذه املxؤتxمرات تxعطي الxبهائxيني فxرصxة لxعرض
تxxلك الxxثقافxxات املxxتنوعxxة املxxمثلة فxxي الxxعالxxم الxxبهائxxي وذلxxك بxxتقديxxم الxxفنون الxxتمثيلية واملxxوسxxيقية وعxxروض أخxxرى
فنية).(1
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مxxثل هxxذا األسxxلوب يجxxرى تxxطبيقه حxxيثما تxxسمح اإلمxxكانxxات مxxركxxزيًxxا وإقxxليميًا .ويسxxتفيد الxxبهائxxيون مxxن مxxثل
هxxذه الxxفرص الxxعابxxرة -نxxتيجة لxxذلxxك -فxxي الxxتعرف عxxلى بxxعضهم الxxبعض .وأحxxداث مxxتنقلة كهxxذه تxxفضي إلxxى
xعرف األح xxباء ع xxلى ع xxادات وأن xxماط اج xxتماع xxية س xxائ xxدة ف xxي م xxجتمعات أخ xxرى .ودون ش xxك ف xxإنَّ xxها
م xxزي xxد م xxن ت ّ x
سxxتمنح الxxكثير مxxنهم فxxرصxxة لxxلتبليغ غxxير الxxرسxxمي لxxألمxxر املxxبارك وإمxxكانxxية جxxعل مشxxروع مxxعني للهجxxرة أكxxثر
جاذبية وأقل تخ ّوفًا للفرد والعائلة التي يمكن أن تفكر به.
ليسxت هxناك مxن مxؤسxسة بxهائxية يxمكن لxها أن تxساهxم فxي إثxراء الxقيم الxروحxانxية واالجxتماعxية لxألحxباء أكxثر
مxxن زيxxارة الxxعتبات املxxقدسxxة .تxxشجع الxxتعالxxيم الxxبهائxxية كxxل فxxرد مxxؤمxxن بxxأن يxxحاول ولxxو مxxرة واحxxدة فxxي حxxياتxxه
بxزيxارة املxركxز الxعاملxي الxبهائxي فxي حxيفا ملxدة تxسعة أيxام .ومxع ازديxاد عxدد الxراغxبني فxي الxزيxارة تxزداد فxترة
االنتظار بشكل كبير.
تxعتبر زيxارة الxعتبات املxقدسxة نxقطة بxارزة وهxامxة فxي حxياة أي شxخص بxهائxي .حxيث يxصل الxفرد مxديxنة حxيفا
xخصا مxن مxختلف أنxحاء الxعالxم .وتxقضي املجxموعxة تxسعة أيxام فxي
ضxمن مجxموعxة تxضم حxوالxي ثxمانxني ش ً
زيxارة األمxاكxن املxقدسxة داخxل حxيفا وعxكاء وحxولxهما ،وفxي مxقام حxضرة بxهاء اهلل وحxضرة الxباب وحxضرة عxبد
الxxبهاء يxxقوم األحxxباء بxxالxxتضرع واالبxxتهال سxxواء بxxشكل فxxردي أو جxxماعxxي .كxxما يxxمكن لxxهم زيxxارة املxxنازل الxxتي
أقxxام فxxيها مxxؤسxxس ديxxنهم خxxالل رحxxلة نxxفيه وسxxجنه فxxي األراضxxي املxxقدسxxة وأيً x
xضا يxxصرف جxxزء مxxن يxxومxxهم
لxزيxارة املxبنى الxرائxع لxدار اآلثxار الxعاملxية الxذي يxحتوي عxلى الxكتابxات الxبهائxية األصxلية ،كxما يxمكن مxشاهxدة
xارا ع xxينية م xxبارك xxة ل xxلشخصيات ال xxرئ xxيسية ل xxلدي xxن وب xxعض م xxا ي xxرم xxز إل xxى ذك xxرى األب xxطال والشه xxداء األوائ xxل
آث ً x
ل xxلظهور ال xxبهائ xxي وال xxباب xxي .ك xxما ي xxمكن م xxشاه xxدة ال xxصور امل xxبارك xxة ل xxحضرة ال xxباب وج xxمال ال xxقدم )ب xxهاء اهلل(
املوضوعة في مكان خاص وهي غير منتشرة ومتداولة بني الناس).(1
إ َّن الxxعالقxxات الحxxميمة غxxير الxxرسxxمية الxxتي تxxقوي أواصxxر الxxوحxxدة داخxxل الxxجامxxعة الxxبهائxxية فxxي هxxذه املxxرحxxلة
األول xxى م xxن م xxراح xxل ن xxموه xxا ي xxتم ت xxعزي xxزه xxا ودع xxمها ب xxواس xxطة اس xxتقبال ب xxيت ال xxعدل األع xxظم ل xxكل مج xxموع xxة م xxن
الxزائxريxن كxما تxتاح الxفرصxة ألفxراد املxؤمxنني الxتعرف عxن قxرب وبxشكل غxير رسxمي بxأعxضاء هxذه الxهيئة الxعليا
للدين البهائي.
وبxالنسxبة لxلزائxريxن فxإ َّن زيxارتxهم لxلمركxز الxعاملxي تxعتبر تجxربxة فxريxدة مxن نxوعxها وعxظيمة .كxما يxعتقد الxبهائxيون
ب xxأ َّن ه xxذه ال xxزي xxارة ت xxعتبر م xxن ج xxوان xxب م xxتعددة وس xxيلة ل xxلتقرب ل xxلعوال xxم اإلﻟﻬﻴﺔ .وع xxلى ح xxد ق xxول أح xxد ال xxكتاب
ال xxبهائ xxيني ال xxكبار ج xxورج ت xxاون xxزن xxد ،وه xxو رئ xxيس س xxاب xxق ألس xxاق xxفة ال xxكنيسة اإلنج xxليزيـ xxة ب xxأ َّن ظ xxهور وم xxرور رب
الxxعاملxxيـن قxxد تجَّ xلى فـxxي ظxxهور حxxضرة الxxباب وحxxضرة بxxهاء اهلل .وفxxي مxxديxxنتي حxxيفا وعxxكاء يتشxxرف األحxxباء
ب xxزي xxارة امل xxراق xxد الش xxري xxفة له xxذه ال xxنفوس امل xxقدس xxة وت xxكون ه xxذه التج xxرب xxة وس xxيلة ل xxترك xxيز ف xxكر وف xxؤاد ال xxفرد ع xxلى
الحقائق الجوهرية للظهور البهائي.
إ َّن زي xxارة امل xxقام xxات امل xxقدس xxة ل xxهي ف xxرص xxة م xxناس xxبة ل xxلزائ xxري xxن إلث xxراء إدراك xxهم م xxن ال xxناح xxية االج xxتماع xxية ب xxتلك
الxجامxعة الxعاملxية الxتي يxنتمون إلxيها .إ َّن قxضاء تxسعة أيxام فxي اتxصال قxريxب مxع أفxراد مxن مxختلف الxثقافxات
والxحضارات هxي فxرصxة ال تxتكرر إالَّ مxع عxدد قxليل مxن الxناس فxي مxجتمعنا املxعاصxر .إ َّن هxذا الxتقارب بxني
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أعxxضاء الxxجامxxعة يxxؤدي إلxxى تxxبادل الxxذكxxريxxات فxxيما بxxينهم فxxيما يxxتعلق بxxالxxتاريxxخ املxxليء بxxاملxxآسxxي واملxxصائxxب
والxxزاخxxر بxxالxxتضحيات واالنxxتصارات الxxتي تجسxxد مxxفهوم "األسxxرة الxxعاملxxية" الxxتي أتxxى بxxها حxxضرة بxxهاء اهلل.
كxما أ َّن زيxارة املxركxز الxبهائxي الxعاملxي تxعتبر فxرصxة لxلبهائxيني بxأن يxأخxذوا عxلى عxاتxقهم الxقيام بxرحxلة تxبليغية
فxي مxنطقة أخxرى مxن الxعالxم ولxزيxارة األحxباء املxهاجxريxن فxي مxناطxق مxختلفة وبxحث إمxكانxية طxرح مxثل هxذه
املشاريع بأنفسهم.
أع xxطى ح xxضرة ب xxهاء اهلل أه xxمية ك xxبيرة ع xxلى ت xxعليم ال xxعلوم وال xxفنون كج xxزء م xxن ال xxتنمية ال xxروح xxية واألخ xxالق xxية
ل xxإلن xxسان .وال ي xxكتفي ال xxبهائ xxيون ب xxإي xxجاد أح xxسن ت xxعليم م xxمكـن ألوالده xxم فحس xxب ،ب xxل إل xxى االس xxتفادة م xxن
الxxفرص الxxتعليمية املxxمكنة فxxي املxxجتمع مxxن أجxxل الxxتنمية والxxتطويxxر املسxxتمر لxxهم .وفxxي هxxذا الxxخصوص يxxقول
حضرة بهاء اهلل:
"الxxعلم بxxمثابxxة جxxناح لxxلوجxxود ومxxرقxxاة لxxصعود اإلنxxسان يxxلزم عxxلى الجxxميع تxxحصيله ،ولxxكن الxxعلوم الxxتي يxxنتفع
بxxها أهxxل األرض وليسxxت الxxعلوم الxxتي تxxبدأ بxxالxxكالم وتxxنتهي بxxالxxكالم .فxxأصxxحاب الxxعلوم والxxصنايxxع لxxهم حxxق
عظيم على شعوب العالم)."(1
أخxذت الxجامxعة الxبهائxية فxي إيxران مxنذ والدتxها هxذا األمxر عxلى محxمل الجxد .ونxتيجة لxذلxك وبxعد مxضي ثxالثxة
xياسxا بxالxطبقة املxثقفة
أو أربxعة أجxيال وصxلت الxجامxعة إلxى مسxتوى تxعتبر نسxبة املxتعلمني فxيها نسxبة عxاملxية ق ًx x
xلما بxxأن عxxدد الxxبهائxxيني فxxي إيxxران حxxوالxxي ثxxالثxxمائxxة ألxxف شxxخص) .(2فxxفي
فxxي إيxxران فxxي الxxوقxxت الxxحاضxxر ،عً x
ب xxلد ي xxقدر ع xxدد امل xxتعلمني ف xxيه أق xxل م xxن  %40ت xxتمتع ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ب xxمعدل ت xxعليم ي xxفوق ع xxن  %90م xxن
إجمالي أعضائها.
اتxxبع الxxبهائxxيون فxxي الxxعالxxم الxxنموذج اإليxxرانxxي فxxي املxxدى الxxذي تxxذهxxب إلxxيه إمxxكانxxية كxxل جxxامxxعة محxxلية .ومxxن
امل xxهام امل xxتعددة ال xxتي ع xxينتها خ xxطط ال xxتبليغ ال xxعامل xxية وأوك xxلتها ل xxلمحاف xxل ال xxروح xxان xxية املح xxلية وامل xxرك xxزي xxة ه xxو
مxxساعxxدة الشxxباب الxxبهائxxي فxxي تخxxطيط تxxعليمهم حxxتى يxxكونxxوا فxxي املسxxتقبل وسxxيلة لخxxدمxxة ديxxنهم والxxجنس
البشxري .وتxعكف الxعديxد مxن املxدارس الxصيفية والشxتويxة الxبهائxية عxلى إعxداد بxرامxج عxلى هxذا الxنسق ،حxيث
ت xxتم دع xxوة متح xxدث xxني أج xxالء وم xxقتدري xxن إلدارة دورات خ xxاص xxة ب xxال xxعلوم الح xxدي xxثة وع xxالق xxتها ب xxال xxتعال xxيم وامل xxبادئ
الxxبهائxxية .فxxالxxنجاح الxxذي وصxxل إلxxيه بxxعض الxxعلماء فxxي اتxxفاق الxxعلم والxxديxxن فxxي حxxياتxxهم الxxفكريxxة سxxيشجع
دون شك الشباب البهائي في أن يحذوا حذوهم).(2
وفxxي املxxناطxxق الxxتي تxxفتقر إلxxى املxxدارس الxxعامxxة فxxإ َّن الxxجالxxيات الxxبهائxxية املحxxلية تxxبدأ بxxطرح بxxرامxxج تxxعليمية
خxاصxة بxها وبxالxذات عxلى املسxتوى االبxتدائxي .فxفي الxهند قxام املxحفل الxروحxانxي املxركxزي بxإدارة عxدة مxدارس
بxxهائxxية بxxدوام كxxامxxل حxxيث تxxطرح هxxذه املxxدارس بxxرامxxج عxxلى املسxxتوى االبxxتدائxxي والxxثانxxوي والxxتدريxxب الxxفني.
ومxxن األنشxxطة الxxرئxxيسية لxxلعديxxد مxxن الxxجامxxعات الxxبهائxxية املxxركxxزيxxة طxxرح بxxرامxxج بxxاملxxراسxxلة لxxألطxxفال والشxxباب
والxxكبار .وخxxالل الخxxطة الxxعاملxxية األخxxيرة )الxxثالث سxxنوات( قxxام سxxبعة وثxxالثxxون مxxحفالً روحxxانxيًا مxxركxxزيًxxا بxxطرح
برامج مشابهة.
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ومxن مxجاالت الxثقافxة الxتي أشxير إلxيها بxاهxتمام مxنذ األيxام األولxى لxلتاريxخ الxبهائxي هxي الxفنون الجxميلة .وقxد
أش xxار ح xxضرة ب xxهاء اهلل إل xxى ال xxفن ب xxاع xxتباره ن xxو ًxع xxا م xxن ال xxعبادة .أ َّم xxا الج xxمال ال xxظاه xxري ل xxلمقام xxات وامل xxعاب xxد
والحxxدائxxق الxxبهائxxية فxxهو االنxxطباع الxxذي يجxxذب نxxظر الxxزائxxر لxxلعتبات واملxxقامxxات املxxتبركxxة .أكxxد حxxضرة شxxوقxxي
أف xxندي ب xxأ َّن ظ xxهور م xxا ي xxمكن أن ن xxسم ّيه "ال xxفن ال xxبهائ xxي" ق xxد يس xxتغرق ع xxدة ق xxرون وذل xxك ع xxندم xxا ي xxكون األم xxر
اإلﻟﻬﻲ قxxد تxxفتح عxxلى شxxكل حxxضارة جxxديxxدة تظهxxر لxxنا ف xنًا جxxدي ً xدا قxxد تxxبرز خxxصائxxصها املxّ xميزة .وفxxي نxxفس
الxوقxت ودون أي شxك ،فxإ َّن األعxمال الxفنية الxتي قxام بxها الxفنانxون الxبهائxيون املxعاصxرون يxمكن اعxتبارهxا قxد
ت xxأث xxرت ب xxدع xxوة ح xxضرة ب xxهاء اهلل ل xxلوح xxدة واالت xxحاد واألخ xxوة واالن xxفتاح وال xxتفاؤل .ق xxال ال xxفنان ال xxبهائ xxي م xxارك
توبي Mark Tobey:وهو أحد الرسامني املشهورين في القرن العشرين ،حول تأثير ذلك على أعماله:
يتحxداه ويxدعxوه إلxى رؤيxة نxور
"إ َّن ديxن بxهاء اهلل الxعاملxي ،والxذي فxيه سيحxمل اإلنxسان أشxهى ثxمرة لxتطورهx ّ ،
ه xxذا ال xxيوم ع xxلى أنَّ xxه وح xxدة ال xxحياة ب xxأك xxملها ،ويط ّهxxره م xxن ك xxثير م xxما ورث xxه ت xxلقائ ً xيا م xxن ب xxيئته ،وي xxتغلغل داخ xxل
الxنفس البشxريـxة لxي ّكون لxديxها تxلك الxرؤيـxة الxضروريxة لxلحياة .فxتعالxيم بxهاء اهلل هxي الxنور الxذي يxضيء لxنا
طريق النمو والتكامل).”(1
أ َّم xxا ب xxالنس xxبة إل xxى ال xxعالق xxة ب xxني ال xxفن وال xxحضارة ال xxعامل xxية ف xxي املس xxتقبل ف xxقد أض xxاف ت xxوب xxي ق xxائ xالً" :ب xxال xxطبع
نتحxدث الxيوم عxن أنxماط قxومxية ،إ َّ
ال إنxني أعxتقد أ َّنxنا سنتحxدث الحً xقا عxن أنxماط عxاملxية… إ َّن مسxتقبل الxعالxم
يxxجب أن يxxكون قxxائxً xما عxxلى إدراكxxه ملxxبدأ وحxxدتxxه الxxذي هxxو مxxبدأ رئxxيسي كxxما أفxxهمه فxxي الxxديxxن الxxبهائxxي ومxxن
ت xxلك ال xxوح xxدة س xxتنبعث روح ج xxدي xxدة ف xxي ال xxفن ألنَّ xxه ال س xxبيل س xxوى ذل xxك .إنَّ xxها روح وليس xxت مج xxرد ك xxلمات أو
أفكار جديدة.
xبيرا
وبxاملxثل تxأثxر املxوسxيقيون الxبهائxيون مxن ذلxك .وحxقيقة األمxر ،فxإ َّن حxضرة عxبد الxبهاء قxد أعxار اهxتما ًxمxا ك ً
إلxxى تxxشجيع الxxجالxxيات الxxبهائxxية لxxإلفxxادة مxxن األفxxراد الxxذيxxن يxxتمتعون بxxمواهxxب مxxوسxxيقية ،يxxقول حxxضرة عxxبد
البهاء:
"إن املxx xوسxx xيقى فxx xن سxx xماوي ومxx xؤثxx xر ،إنَّxx xها غxx xذاء لxx xلنفس ،ومxx xن خxx xالل قxx xوة وجxx xمال املxx xوسxx xيقى يxx xنتعش روح
اإلنxxسان .كxxما أ َّن لxxه تxxأثxxير ونxxفوذ رائxxع عxxلى قxxلوب األطxxفال أل َّن قxxلوبxxهم صxxافxxية ورقxxيقة .إ َّن املxxواهxxب الxxكامxxنة
ف xxي ن xxفـوس ه xxؤالء األط xxفال ي xxمكن ل xxها أن ت xxبرز ب xxفضل امل xxوس xxيقى .وله xxذا ع xxليكم أن ت xxبذل xxوا الجه xxد ل xxكي
ي xxصبحوا م xxاه xxري xxن .عّ x xلموه xxم أن يّ x xغنوا ب xxكل إت xxقان وإح xxساس ،وي xxجب ع xxلى ك xxل ط xxفل أن ي xxعرف ش xxيئًا ع xxن
املوسيقى".
مxا ذكxر حxتى اآلن كxان بxعض خxصائxص ومxميزات حxياة الxجامxعة الxبهائxية الxتي ورثxت هxذا املxيراث الxعظيم
مxxن الxxتاريxxخ واملxxؤسxxسات اإلداريxxة الxxتي أفxxاض عxxلينا بxxها حxxضرة بxxهاء اهلل .لxxقد تxxأسxxس كxxل ذلxxك عxxمليًا فxxي
كxل دولxة وإقxليم عxلى بxسيط الxغبراء ،ويxمثل أفxرا ًدا مxن شxتى أنxواع الxجنس البشxري وهxم مخxلصون لxلمهمة
ال xxتي أن xxيطت ب xxحضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxاع xxتباره "ال xxفات xxح ال xxروح xxي ل xxلكرة األرض xxية" .إ َّن ع xxملية ال xxتوس xxع له xxذه
الxجامxعة تسxتدعxي مxن أعxضائxها املxشاركxة املxتنوعxة والxتفاعxل االجxتماعxي والxتطور الxفردي .إ َّن هxذا الxتفاعxل
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ومxxا يxxنتج عxxنه مxxن نxxمو روحxxي يخxxلق وع xيًا "بxxاألسxxرة الxxعاملxxية" ،ويxxعطي الxxجامxxعة هxxويxxة تxxميّزهxxا عxxن الxxتقالxxيد
الدينية األخرى.
يxرى الxبهائxيون أ َّن جxامxعتهم ليسxت مجxرد تج ّxمع يxضم أفxرا ًدا وإنَّxما جxامxعة مxتطورة ومxتنامxية .يxالحxظ بxأنَّ
الxكلمات الxتي اسxتخدمxها حxضرة عxبد الxبهاء وحxضرة شxوقxي أفxندي فxي شxرحxهم وتxفسيرهxم لxآلثxار املxباركxة
هxxي كxxلمات تسxxتخدم فxxي عxxلم األحxxياء مxxثل" :تxxفتح" و"تxxكامxxل" و"جxxرثxxومxxة" و"نxxمو عxxضوي" و"نxxواة" و"قxxوة
محxxركxxة" و"امxxتصاص" و"اسxxتيعاب" .ولهxxذا يxxمكن تxxشجيع الxxبهائxxيني بxxأن يxxروا أنxxفسهم كxxأجxxزاء مxxن كxxائxxن
حxxيوي نxxام تxxتكون أجهxxزتxxه الxxحياتxxية مxxن األحxxكام والxxتعالxxم واملxxؤسxxسات الxxتي أتxxى بxxها حxxضرة بxxهاء اهلل .وقxxد
أكxد بxيت الxعدل األعxظم بxأ َّن تxطويxر قxدرات األفxراد والxت ّعرف بxصورة أشxمل عxلى الxتعالxيم الxبهائxية يxعتمد عxلى
مxدى اسxتطاعxة اإلنxسان عxلى املxشاركxة بxشكل كxامxل فxي حxياة الxجامxعة .جxاء فxي إحxدى رسxائxل بxيت الxعدل
األعظم ما يلي:
"إ َّن كxxل خxxلية وكxxل عxxضو وكxxل عxxصب فxxي جxxسم اإلنxxسان لxxه الxxدور الxxذي يxxؤديxxه .وعxxندمxxا تxxعمل جxxميع هxxذه
امل xxكون xxات ي xxتمتع ال xxجسم ب xxال xxصحة وال xxنشاط واإلش xxراق وي xxغدو م xxتجاو ًب xxا م xxع أي م xxطلب .وال ي xxمكن ألي خ xxلية
مxهما كxانxت بxسيطة أن تxعيش بxعي ًدا عxن الxجسم مxؤديxة أو مxتلقية لخxدمxاتxه .ويxصدق هxذا األمxر عxلى الxجنس
xغيرا قxxدرة ومxxوهxxبة‘ ويxxصدق أيً x
xضا عxxلى جxxسم
البشxxري بxّ xرمxxته الxxذي ’وهxxب اهلل كxxل مخxxلوق فxxيه مxxهما كxxان صً x
الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية الxxتي تxxعتبر مxxنظمة متحxxدة فxxي طxxموحxxاتxxها وأنxxظمتها ،وتنشxxد الxxعون والxxتأيxxيد مxxن
مxنبع واحxد ومxؤمxنة بxاإلحxساس الxيقني بxوحxدتxها… إ َّن الxجامxعة الxبهائxية الxعاملxية تxنمو مxثل الxجسم الxصحي
الجxديxد حxيث تxنمو فxيها خxاليxا جxديxدة وأعxضاء جxدد وتxبرز وظxائxف وقxوى جxديxدة مxع وصxولxها ملxرحxلة الxبلوغ،
وعxxندمxxا يxxجعل املxxرء مxxحور حxxياتxxه ديxxن اهلل فxxإنَّxxه سxxيفيض عxxليه بxxالxxصحة والxxتأيxxيد وعxxنايxxات حxxضرة بxxهاء اهلل
الدافقة التي مألت اآلفاق من خالل نظامه اإلﻟﻬﻲ املق ّدر)."(1
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الفصل العاشر  -على أعتاب قرن جديد
فxxي يxxوم  29مxxايxxو )أيxxار( مxxن عxxام 1992م وفxxي الxxذكxxرى املxxئويxxة لxxوفxxاة حxxضرة بxxهاء اهلل عxxقد مجxxلس الxxنواب
ال xxبرازي xxلي ج xxلسة خ xxاص xxة م xxدت xxها س xxاع xxتان م xxن أج xxل اإلط xxراء وال xxثناء ع xxلى ح xxياة ح xxضرة ب xxهاء اهلل امل xxجيدة
وأعxxمالxxه الxxخالxxدة .قxxرأ رئxxيس املجxxلس رسxxالxxة لxxبيت الxxعدل األعxxظم وتحxxدث الxxعديxxد مxxن األفxxراد مxxن األحxxزاب
الxسياسxية املxختلفة املxمثلني فxي املجxلس عxن حxضرة بxهاء اهلل وأثxنوا عxليه .أ َّمxxا بxالنسxبة لxلبهائxيني فxي شxتى
أنxxحاء الxxعالxxم فxxكان هxxذا الحxxدث دلxxيالً مxxشج ًعا آخxxر لxxهم للمسxxتوى الxxذي وصxxل إلxxيه ديxxنهم مxxن اعxxتراف بxxه
كxديxن مسxتقل لxه مxكانxته الxرفxيعة فxي الxعصر الحxديxث .ولxكن مxا ثxبت أنَّxه أكxثر أهxمية هxي الxحقيقة بxأ َّن هxذا
مطموسا خالل القرن األول من ظهوره.
الدين أخذ يبرز من حيّز املجهولية بكل ثبات واستقرار بعدما كان
ً
كxxانxxت حxxالxxة املxxجهولxxية تxxلك هxxي الxxسائxxدة حxxتى اآلن بxxينما كxxان أفxxراد املxxؤمxxنني يxxسعون فxxي تxxعريxxف وتxxقديxxم
دي xxنهم ل xxألص xxدق xxاء وط xxال xxبي ال xxحقيقة .ف xxمنذ ت xxأس xxيس ه xxذا ال xxدي xxن الج xxدي xxد ك xxان م xxحور ال xxفعال xxيات ال xxتبليغية
ال xxشخصية ه xxو ت xxعري xxف ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأنَّ xxه رس xxول س xxماوي .ك xxما أش xxارت اآلث xxار ال xxبهائ xxية أي ً x
xضا وع xّ xرف xxت
ح xxضرة ال xxباب وح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأنَّ xxهما ص xxاح xxبا رس xxال xxتني س xxماوي xxتني م xxتعاق xxبتني س xxبق أن ُم ّxه xxد ال xxطري xxق
لظهورهما.
هxناك جxهود مxوازيxة بxذلxت بxواسxطة جxامxعات بxهائxية مxنظمة ،وعxلى األخxص فxي الxغرب ،مxن أجxل تxزويxد عxامxة
ال xxشعب ب xxمعلوم xxات أك xxثر وأوس xxع .وب xxينما ان xxهمكت امل xxؤس xxسات ال xxبهائ xxية ف xxي ش xxتى ب xxقاع ال xxعال xxم ف xxي ت xxطوي xxر
نxxفسها خxxالل الxxنصف الxxثانxxي مxxن الxxقرن العشxxريxxن فxxقد ر ّكxxزت مxxحاضxxرات الxxجامxxعات بxxشكل مxxتزايxxد عxxلى
بxxيان قxxابxxلية الxxتعالxxيم الxxبهائxxية ملxxعالxxجة املxxشاكxxل الxxتي تxxواجxxه الxxجنس البشxxري مxxن قxxبيل :الxxنزاعxxات الxxعرقxxية،
ال xxتباي xxنات ال xxسحيقة ال xxظاه xxرة ف xxي األوض xxاع االج xxتماع xxية واالق xxتصادي xxة ،م xxعوق xxات ت xxطور امل xxرأة ف xxي امل xxجتمع
وأخيرا إفرازات التعصبات الدينية والثقافية.
ً
فxxي شهxxر أكxxتوبxxر )تشxxريxxن األول( مxxن عxxام 1985م ظهxxر أفxxضل وصxxف مxxتطور لهxxذا الxxوضxxع االجxxتماعxxي
عxندمxا أصxدر بxيت الxعدل األعxظم ،وألول مxرة فxي تxاريxخه ،رسxالxة مxوجxهة إلxى شxعوب الxعالxم بxعنوان "السxالم
الxعاملxي وعxد حxق) ."(1ومxع األخxذ بxعني االعxتبار الxظروف الxسياسxية لهxذه املxرحxلة مxن الxتاريxخ فxإ َّن مxواضxيع
هxذه الxرسxالxة كxانxت مxتفائxلة بxشكل جxيد وعxلى ضxوء األحxداث الxعاملxية الxتي أعxقبت ذلxك فxقد أثxبتت الxرسxالxة
أنَّxها كxانxت فxعالً ذات بxصيرة نxافxذة .فxقد أعxلنت الxرسxالxة بxأ َّن تxأسxيس السxالم الxعاملxي هxو أمxر "لxيس مxمكنًا
فحسxxب بxxل حxxتمي الxxوقxxوع" وفxxي الxxواقxxع أنَّxxه "املxxرحxxلة الxxتالxxية مxxن عxxملية تxxطور هxxذا الxxكوكxxب األرضxxي" .جxxاء
ف xxي ال xxرس xxال xxة ب xxأ َّن التح xxدي ال xxذي ي xxواج xxه ق xxادة البش xxري xxة ه xxو أن يتخ xxلصوا م xxن ال xxنظرة ال xxضيقة ال xxقائ xxلة ب xxأنَّ
"الxصراع والxعدوان أصxبح مxن خxصائxص أنxظمتنا االجxتماعxية واالقxتصاديxة والxديxنية وبxلغ حً xدّا قxاد الxعديxد
مxن الxناس إلxى االسxتسالم لxلرأي الxقائxل بxأ َّن اإلنxسان فxطر بxطبيعته عxلى سxلوك طxريxق الشxر وبxالxتالxي فxال
سxxبيل إلxxى إزالxxة مxxا فxxطر عxxليه .إ َّن االبxxتعاد عxxن هxxذه الxxنظرة الxxبعيدة تxxما ًمxxا عxxن الxxطبيعة البشxxريxxة واخxxتيار
تفهما له" .كما أشارت الرسالة بأنَّ:
طريق السالم ال يعني تجاهالً ملاضي اإلنسان بل
ً
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"اإلق xxرار ص xxراح xxة ب xxأ َّن ال xxتعصب والح xxرب واالس xxتغالل ال ت xxمثل س xxوى م xxراح xxل ان xxعدام ال xxنضج ف xxي املج xxرى
الxواسxع إلحxداث الxتاريxخ وبxأ َّن الxجنس البشxري ي ّxمر الxيوم بxاضxطرابxات حxتمية تسجxل بxلوغ اإلنxسانxية سxن
الxرشxد الجxماعxي .إ َّن مxثل هxذا اإلقxرار يxجب أالَّ يxكون سxببًا لxليأس بxل حxافxزًا لxكي نxأخxذ عxلى عxواتxقنا املxهمة
xقصيه هxxو أ َّن هxxذه املxxهمة
الxxهائxxلة ،مxxهمة بxxناء عxxالxxم يxxعيش فxxي سxxالم .واملxxوضxxوع الxxذي نxxحثّكم عxxلى درسxxه وتّ x
ممكنة التحقيق وأ َّن القوى البناءة الالزمة متوفرة وأ َّن البنية االجتماعية املّوحدة يمكن تشييدها)."(2
ت َّ xم تxxوزيxxع هxxذه الxxرسxxالxxة بxxلغات مxxتعددة ملxxئات األلxxوف مxxن املxxسئولxxني الxxحكومxxيني وقxxادة الxxفكر والxxعامxxلني فxxي
شxتى مxجاالت الxجهود اإلنxسانxية ،ونxتيجة لxذلxك أصxبح هxناك إعxالن عxاملxي مxثير لxلديxن الxبهائxي .وخxالل الxعقد
ال xxذي ت xxال ذل xxك ك xxان xxت امل xxفاه xxيم ال xxتي ط xxرح xxتها ه xxذه ال xxرس xxال xxة ه xxي امل xxحور ال xxرئ xxيسي ل xxلمناق xxشات واألب xxحاث
الxبهائxية وأنشxطة املxعلومxات الxعامxة .وعxلى الxرغxم مxن أ َّن الxرسxالxة ع ّxرفxت حxضرة بxهاء اهلل بxوضxوح بxأنَّxه واضxع
ملxبادئ ومxفاهxيم مxتطورة وأنَّxه أي ً
xضا "مxؤسxس الxديxن الxبهائxي) ،"(3ولxكنها لxم تxحاول مxناقxشة طxبيعة مxهمته أو
الرسالة السماوية التي أتى بها.
مxxنذ أن قxxام مجxxلس الxxنواب الxxبرازيxxلي بxxاإلطxxراء عxxلى هxxذا الxxظهور الجxxديxxد أخxxذت الجxxلسات الxxبهائxxية الxxعامxxة
ت xxرك xxز ال xxضوء ب xxصورة أك xxثر ع xxلى ش xxخصية ح xxضرة ب xxهاء اهلل ل xxيس ب xxصفته م xxؤس xxس دي xxن فحس xxب ب xxل ب xxصفته
مxxوجxxد مجxxموعxxة مxxن األفxxكار الxxعظيمة الxxتي تxxدور حxxول طxxبيعة الxxجنس البشxxري وتxxنظيم املxxجتمع اإلنxxسانxxي.
إنَّxه دون شxك داللxة عxلى تxنامxي الxثقة بxالxجامxعة الxبهائxية مxن قxبل كxل مxن قxرأ عxن الxبهائxية أو سxمع عxنها ،وإنَّ
الxxنقاش الxxعام حxxول الxxقضايxxا الxxعاملxxية واملxxجهودات الxxتبليغية ألفxxراد هxxذه الxxجامxxعة أخxxذت تxxؤتxxي أكxxلها .فxxفي
xختصرا عxن حxياتxه وأعxمالxه
الxذكxرى املxئويxة لxوفxاة حxضرة بxهاء اهلل أصxدرت الxجامxعة الxبهائxية الxعاملxية كxتيّبًا م
ً
تxxم نشxxره بxxشكل واسxxع ،وجxxاء فxxي افxxتتاحxxية هxxذا الxxكتيب مxxا يxxلي" :يجxxد الxxجنس البشxxري نxxفسه وهxxو عxxلى
xس الxحاجxة إلxى الxعثور
أعxتاب حxقبة تxاريxخية جxديxدة تسجxل نxهايxة ألxف عxام وبxدايxة ألxف عxام أخxرى فxي أم ّ
عxxلى رؤيxxة تxxقوده إلxxى جxxوهxxر الxxوحxxدة إنxxسانًxxا ومxxجتم ًعا… فxxإنَّxxه دون أن يxxمأل الxxنفوس إيxxمان مشxxترك بxxرؤيxxا
xوحxxدة تxxصور لxxنا الxxتاريxxخ فxxي مجxxرى أحxxداثxxه ونxxهايxxة أهxxدافxxه يxxصبح مxxن غxxير املxxعقول وضxxع أسxxس مxxجتمع
مّ x
موحد تقرر جماهير البشر االلتزام به".
عاملي
ّ
"تنبسxxط مxxثل هxxذه الxxرؤيxxا الxxواضxxحة املxxعالxxم فxxي آثxxار بxxهاء اهلل الxxذي ظهxxر فxxي الxxقرن الxxتاسxxع عشxxر املxxيالدي
كxxصاحxxب رسxxالxxة تxxمثل فxxي نxxشأتxxها ونxxفوذهxxا املxxتعاظxxم أروع تxxطور فxxي الxxتاريxxخ الxxديxxني املxxعاصxxر… ولxxيس
لهxذه الxظاهxرة مxا يفسxرهxا فxي عxاملxنا املxعاصxر ولxكنها بxاألحxرى مxرتxبطة بxتحوالت خxطيرة فxي مxسار الxجنس
البشxxري عxxبر مxxاضxxيه املشxxترك .لxxقد أعxxلن بxxهاء اهلل أنَّxxه لxxيس إالَّ رسxxول مxxن عxxند اهلل بxxعث لxxي ّلبي احxxتياجxxات
عصر بلغت فيه اإلنسانية مرحلة النضج…".
اسxxتخدم حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي اصxxطالح "الxxسنة املxxقدسxxة" فxxي عxxام 1952م وأطxxلق عxxلى تxxلك الxxسنة سxxنة
م xxقدس xxة )م xxن أك xxتوب xxر  1952ح xxتى أك xxتوب xxر 1953م( تخ xxلي ًدا ل xxذك xxرى م xxرور ق xxرن واح xxد ع xxلى إع xxالن دع xxوة
ح xxضرة ب xxهاء اهلل ف xxي س xxجن س xxياه چ xxال امل xxظلم .واآلن اق xxتداء به xxذا ال xxنموذج أع xxلن ب xxيت ال xxعدل األع xxظم ب xxأنَّ
الxxفترة مxxن إبxxريxxل  1992حxxتى إبxxريxxل  1993تxxعتبر "سxxنة مxxقدسxxة" أيً x
xضا وهxxي تxxصادف الxxذكxxرى املxxئويxxة
األول xxى ل xxوف xxاة ح xxضرة ب xxهاء اهلل ي xxوم  29م xxاي xxو )أي xxار( م xxن ع xxام 1892م وت xxأس xxيس م xxيثاق xxه ف xxي شه xxر ن xxوف xxمبر
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)تشxريxن الxثانxي( مxن نxفس الxسنة .وبهxذه املxناسxبة وفxد إلxى املxركxز الxبهائxي الxعاملxي عxدة ألxوف مxن املxؤمxنني
مxن خxلفيات عxرقxية وجxنسية مxختلفة مxمثلني لxلجامxعة الxبهائxية مxن أجxل تجxليل وتxكريxم مxؤسxس ديxنهم فxي أول
احتفالني للذكرى.
وبxعد مxضي سxتة أشهxر عxقد فxي مxركxز جxاﭬيxتز  Javit's Centreفxي مxديxنة نxيويxورك -مxديxنة املxيثاق -مxؤتxمر
عxاملxي وهxو األكxبر واألكxثر تxنو ًxعxا مxن أي اجxتماع لxلبهائxيني عxلى اإلطxالق .اسxتغرق املxؤتxمر أربxعة أيxام شهxد
xوحxدة الxتي أوجxدهxا مxيثاق بxهاء اهلل والxتي أصxبحت حxقيقة واقxعة
خxاللxه االتxساع الxعاملxي والxقوة الxخالقxة امل ّ x
مxاثxلة لxلعيان .كxما تxم االتxصال مxن املxؤتxمر بxواسxطة ثxمانxي شxبكات اتxصاالت واسxعة بxمؤتxمرات فxرعxية عxقدت
ف xxي ن xxفس ال xxوق xxت ف xxي ك xxل م xxن ب xxيون xxس آي xxرس  -س xxيدن xxي  -ن xxيودل xxهي  -ن xxيروب xxي  -م xxدي xxنة ب xxنما  -ب xxوخ xxارس xxت -
موسكو  -سنغافورة  -وساموا الغربية.
وك xxان xxت لح xxظات م xxه ّيجة ع xxندم xxا ات xxصل م xxؤت xxمر م xxوس xxكو م xxن ال xxجان xxب اآلخ xxر ل xxلكرة األرض xxية )وال xxذي xxن ك xxان xxوا
يxxشاركxxون ألول مxxرة فxxي حxxدث بxxهائxxي عxxاملxxي( بxxمؤتxxمر نxxيويxxورك .وفxxي الxxيوم األخxxير كxxان بxxاسxxتطاعxxة أعxxضاء
ب xxيت ال xxعدل األع xxظم م xxن م xxقره xxم ال xxدائ xxم ع xxلى س xxفح ج xxبل ك xxرم xxل أن يتح xxدث xxوا م xxن خ xxالل األق xxمار ال xxصناع xxية
للمشxتركxني فxي املxؤتxمر .قxال أحxد الxتنفيذيxني فxي هxيئة اإلذاعxة الxكنديxة الxذي شxارك فxي وضxع الxبرنxامxج" :إنَّ
املؤتمر فتح املجال لعالم جديد من اإلمكانيات لدين هدفه األساسي الوحدة واالتحاد".
* **
وفxي نxفس الxسنة كxانxت هxناك أنشxطة مxماثxلة أخxرى اسxتهدفxت الxتأكxيد والxتركxيز عxلى رسxالxة حxضرة بxهاء اهلل
xصدرا لxلنصوص واملxراجxع والسxلطات وذلxك بxخالف األنشxطة الxخاصxة بxتعريxف األمxر املxبارك ،كxما
بxاعxتباره م
ً
تxمت اإلشxارة إلxى صxدور كxتاب "تxدويxن حxدود وأحxكام كxتاب األقxدس" فxي عxام 1973م وهxو الxكتيب الxذي
بxدأ بxإعxداده حxضرة شxوقxي أفxندي بxصورة أولxية فxي أيxامxه ،وخxالل الxسنوات الxتي تxلت ذلxك أخxذت األعxمال
تxxتطور بxxشكل بxxطيء فxxي مxxا يxxتعلق بxxاالحxxتياجxxات مxxن تxxرجxxمات وتxxدويxxن وكxxتابxxة حxxواش لxxلمواد واأللxxواح الxxتي
س xxتنشر ف xxيما ب xxعد .إ َّن ن xxهاي xxة املش xxروع ال xxذي ط xxامل xxا ان xxتظرت xxه ج xxموع ال xxبهائ xxيني ف xxي ال xxعال xxم ص xxادف xxت أنش xxطة
وفعاليات السنة املقدسة.
س xxبق وأ َّن ق xxام ح xxضرة ول xxي أم xxر اهلل )ش xxوق xxي أف xxندي( ب xxترج xxمة ث xxلثي ال xxكتاب األق xxدس ت xxقريx xبًا إل xxى ال xxلغة
اإلنج xxليزي xxة وط xxبعت خ xxالل ح xxيات xxه ،أ َّم xxا الج xxزء ال xxباق xxي ف xxقد ت xxرج xxم ب xxواس xxطة ل xxجنة ت xxحت إش xxراف ب xxيت ال xxعدل
األعxxظم .ومxxا كxxان مxxطلوبًxxا بxxشكل أكxxبر هxxو تxxرجxxمة مجxxموعxxة أخxxرى مxxن الxxنصوص املxxباركxxة لxxحضرة بxxهاء اهلل
وتxوضxيحات وإجxابxات حxضرتxه عxما تxلقاه مxن اسxتفسارات .وقxد أشxار حxضرة ولxي أمxر اهلل بxأ َّن هxذا الxعمل
xروحxا بxشكل وافxر" و ُxمxذيّxالً بxالxتوضxيحات والxتفاسxير الxالزمxة املسxتخرجxة
ب ُxر ّxم ِxته يxجب أن يxكون بxعد ذلxك "مش ً x
مxxن بxxيانxxات حxxضرة عxxبد الxxبهاء وحxxضرة شxxوقxxي أفxxندي بxxصفتهم املxxخ ّولxxني لشxxرح وتxxبيني الxxنصوص املxxباركxxة.
وكxxانxxت الxxنتيجة أ َّن الxxنسخة اإلنجxxليزيxxة لxxلكتاب بxّ xرمxxته بxxما فxxيه الxxحواشxxي والxxتعليقات وصxxل عxxدد صxxفحاتxxها
إلى  251صفحة وهو يضم الكتاب األقدس الذي تبلغ صفحاته  69صفحة.
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وال داعxي لxلتأكxيد عxلى أهxمية هxذا الxكتاب فxي الxديxن الxبهائxي الxذي أطxلق عxليه حxضرة شxوقxي أفxندي "أعxظم
عxxمل" انxxبثق عxxن رسxxالxxة حxxضرة بxxهاء اهلل ودسxxتور نxxظامxxه الxxعاملxxي) ."(1وبxxينما يxxؤكxxد الxxكتاب األقxxدس عxxلى
حxقيقة األديxان الxعظيمة الxسابxقة ،فxإنَّxه يxعتبر بxالنسxبة لxلبهائxيني األسxاس الxروحxي واألخxالقxي لxعصر وصxلت
ف xxيه البش xxري xxة إل xxى م xxرح xxلة ال xxنضج املش xxترك .وف xxيه ط xxرح ح xxضرة ب xxهاء اهلل مج xxموع xxة م xxن األح xxكام والح xxدود
والxxقوانxxني وأيً x
xضا ذكxxر نxxصائxxح أخxxالقxxية ،وأشxxار إلxxى تxxأسxxيس مxxؤسxxسات سxxتعمل عxxلى إيxxجاد نxxظام عxxاملxxي
مبني على مبادئ روحانية وأخالقية.
وفxxي هxxذا الxxكتاب الxxرئxxيسي أك َّ xد حxxضرة بxxهاء اهلل عxxلى الxxهيمنة اإلﻟﻬﻴﺔ بxxاعxxتبار أ َّن الxxحق تxxبارك وتxxعالxxى هxxو
الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
وإنَّ xxه ج ّ xلت ق xxدرت xxه وخ xxالل ده xxور وع xxصور م xxضت أرس xxل األن xxبياء وال xxرس xxل ال xxذي xxن ج xxاءوا ب xxاألح xxكام وال xxقوان xxني
واملبادئ التي كانت السبب في صنع الحضارة اإلنسانية.
وله xxذا ف xxإ َّن اس xxتقالل xxية ال xxفرد وح xxري xxته ليس xxت مح xxدودة ب xxما ه xxو م xxوج xxود ف xxي ال xxطبيعة وب xxما ي xxرث xxه ع xxن اآلخ xxري xxن
فحسxxب بxxل بxxما يxxعلو ويxxسمو عxxلى ذلxxك وهxxو الxxوجxxود الxxروحxxي .والxxيوم تشهxxد البشxxريxxة ظxxهور عxxصر الxxعدالxxة
ال xxذي وع xxدت ب xxه ف xxي ج xxميع األدي xxان واألدوار ال xxسال xxفة .وم xxن خ xxالل ال xxشقاء وامل xxعان xxاة ت xxأخ xxذ ش xxعوب ال xxعال xxم
بxxاالنxxتباه إلxxى مxxبدأ وحxxدة الxxجنس البشxxري وأهxxميته ،وبxxذلxxك يسxxتعدون لxxقبول هxxذا املxxبدأ واالعxxتماد واالنxxقياد
لعدالة ومحبة اهلل العلي القدير.
إ َّن الxكتاب األقxدس هxو تxعبير عxن هxذه الxعدالxة اإلﻟﻬﻴﺔ حxيث تxفضل حxضرة بxهاء اهلل بxقولxه املxنيع" :واملxقصود
مxنها )أي الxعدالxة( ظxهور االتxحاد بxني الxعباد) ."(1أ َّمxا املxحبة والxرأفxة والxتسامxح فxهي الxصفات الxتي يxجب أن
تxميز الxعنصر اإلنxسانxي فxي عxالقxاتxه مxع اآلخxريxن .ولxكي تxنمو وتxزدهxر هxذه الxصفات بxاعxتبارهxا مxن سxمات
الxحضارة يxجب عxلى كxل فxرد فxي املxجتمع وعxلى كxل مجxموعxة أن تxثق بxاملxعيار واملxقياس املxطبق عxلى الجxميع
بxxالxxتساوي .فxxاألحxxكام واملxxفاهxxيم واملxxبادئ املxxذكxxورة فxxي الxxكتاب األقxxدس تهxxدف إلxxى إيxxجاد الxxقاعxxدة الxxروحxxية
لهذه الثقة من أجل إيجاد حياة مشتركة للجنس البشري.
في مقدمة هذا الكتاب املنشور شرح بيت العدل األعظم ما يلي:
"وسxxيتبّني املxxتأمxxل فxxي أحxxكام الxxكتاب ذاتxxها أنَّxxها تxxنقسم إلxxى ثxxالثxxة أقxxسام :فxxمنها مxxا يxxحكم عxxالقxxة األفxxراد
ب xxاهلل ،وم xxنها م xxا ي xxنتفع ب xxه األف xxراد أن xxفسهم ،وم xxنها م xxا ي xxحكم ال xxرواب xxط ب xxني األف xxراد ،وب xxينهم وب xxني امل xxجتمع.
xشخصية ،وب xxاب ال xxوص xxاي xxا
وي xxمكن ت xxرت xxيب ه xxذه األح xxكام ف xxي أرب xxعة أب xxواب :ب xxاب ال xxعبادات ،وب xxاب األح xxوال ال x
ّ
واألوامر والنواهي ،وباب النواسخ ألحكام سابقة".
أ َّما بالنسبة للغة التي نزل بها الكتاب األقدس فقد جاء باملقدمة ً
أيضا:
"لxقد أنxزل الxكتاب األقxدس كxامxالً بxالxلغة الxعربxية ،وال يxفوت الxقارئ مxا يxنطوي عxليه اخxتيار حxضرة بxهاء اهلل
الxxلسان الxxعربxxي لxxيكـون لxxغة الxxصالة الxxتي أمxxر بxxها ،ولxxغة تxxنزيxxل أ ّم الxxكتاب لشxxريxxعته ،ولxxغة أصxxول أحxxكامxxه
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الxxتي تxxرسxxي قxxواعxxد نxxظم الxxحضارة الxxعاملxxية املxxقبلة مxxع أ َّن الxxعربxxية لxxم تxxكن لxxغة قxxومxxه .ورغxxم أ ّن حxxضرتxxه لxxم
يxxتع ّلمها عxxلى يxxد أحxxد ،تشهxxد آثxxاره املxxباركxxة -وفxxي مxxقدمxxتها الxxكتاب األقxxدس ذاتxxه -عxxلى مxxدى تxxمكنّه مxxنها،
xتميزًا عxن
وهxيمنته عxليها ،وضxالعxته فxيها .ولxم يxكتف حxضرتxه بxتم ّلك زمxامxها فحسxب ،بxل جxاء أسxلوبxه فxيها م ّ
الxxجاري واملxxألxxوف بxxروحxxانxxية طxxابxxعه ،ولxxفظه السxxلس ،وبxxالغxxته املxxمتنعة ،دون أن يخxxلو مxxن اإلبxxداع والتجxxديxxد،
وق xxد ف ّ x
xضل ح xxضرت xxه اس xxتعمال ال xxلغة ال xxعرب xxية ف xxي ال xxكثرة ال xxغال xxبة م xxن آث xxاره ،واس xxتحسنها ب xxوج xxه خ xxاص ف xxي
األلxواح الxتي يxقتضي عxرض مxطالxبها األسxاسxية عxمق املxعنى ودقxة الxتعبير ،كxما حxبّذ اخxتيارهxا كxلغة عxاملxية
يتحدث بها البشر جمي ًعا".
إ َّن بxحث هxذا املxوضxوع يxقع خxارج إطxار هxذا الxتقريxر املxوجxز .ومxن األهxمية بxمكان أن نxالحxظ أنَّxه تَّ xم تxطبيق
جxxزء قxxليل نسxxبيًا مxxن األحxxكام األخxxالقxxية والxxروحxxية حxxتى اآلن عxxلى حxxياة الxxجامxxعة الxxبهائxxية املxxعاصxxرة .كxxما
ت ّxمت اإلشxارة إلxى أ َّن حxضرة بxهاء اهلل أ ّ xكxد عxلى مxبدأ تxتابxع الxظهورات الxذي كxان سxائً xدا عxبر الxتاريxخ حxيث
تxxم تxxطبيقه وبxxنفس الxxفكرة عxxلى مxxراحxxل تxxطبيق حxxدود وأحxxكام الشxxريxxعة بxxشكل تxxدريxxجي مxxثل مxxراحxxل ظxxهور
فxxصل الxxربxxيع .أ َّمxxا بxxالنسxxبة لxxلذيxxن يxxؤمxxنون بxxالxxرسxxول الxxسماوي الجxxديxxد ويxxطبقون أحxxكامxxه وتxxعالxxيمه فxxإنَّxxهم
يxxحاولxxون إيxxجاد فxxهم أوسxxع وأشxxمل ألهxxداف الxxظهور وأبxxعاد اإلرادة اإلﻟﻬﻴﺔ .وفxxي الxxديxxن الxxبهائxxي فxxإ َّن بxxيت
الxxعدل األعxxظم قxxد أ َّكxxد فxxي وثxxيقة "تxxلخيص وتxxدويxxن حxxدود وأحxxكام الxxكتاب األقxxدس" بxxأ َّن هxxناك الxxعديxxد مxxن
أحxكام الxكتاب األقxدس جxاءت مxن أجxل مxجتمع سيظهxر مسxتقبالً نxتيجة سxلسلة مxن األزمxات واملxعانxاة الxتي
تعصف بالجنس البشري في الوقت الحالي.
بxxالنسxxبة لxxلبهائxxيني فxxإ َّن تxxرجxxمة وطxxبع ونشxxر "الxxكتاب األقxxدس" الxxذي طxxال انxxتظاره يxxمثل مxxرحxxلة جxxديxxدة مxxن
مxراحxل تxكامxل دعxوة حxضرة بxهاء اهلل ،وهxي مxرحxلة تxتزايxد فxيها أهxمية األحxكام والحxدود والxتعالxيم الxتي أتxى
بxها مظهxر الxظهور اإلﻟﻬﻲ .وأثxناء االحxتفال بxالxذكxرى املxئويxة لxوفxاة مش ِّxرع هxذا الxديxن وتxأسxيس مxيثاقxه فxإنَّ
xصدرا لxxلعقيدة
صxxدور الxxكتاب األقxxدس أعxxطى زخxً xما جxxديً xدا لجxxذب االهxxتمام إلxxى الxxشخصيـة الxxتي تxxعتبر مx
ً
البهائية ومنب ًعا للثقة باملستقبل ألولئك الذين يؤمنون به.
***
ومxع حxلول الxسنة املxئويxة اضxطلع الxبهائxيون فxي شxتى بxقاع الxعالxم بxبعد روحxانxي آخxر أشxير إلxيه فxي األمxر
امل xxبارك وي xxعتبر م xxن ال xxفرائ xxض ال xxروح xxان xxية وه xxو ح xxكم ح xxقوق اهلل) (1وق xxد ت َّ xم ت xxعميمه ل xxيشمل ك xxاف xxة ال xxجام xxعات
الxxبهائxxية فxxي الxxعالxxم وهxxو نxxوع مxxن االلxxتزام املxxالxxي للسxxلطة الxxرئxxيسية لxxلديxxن ووسxxيلة جxxيدة لxxتحقيق األهxxداف
ال xxبهائ xxية ع xxلى املس xxتوى ال xxعامل xxي .وك xxما ذك xxر س xxاب ً xقا ف xxإ َّن ت xxموي xxل أع xxمال ال xxجام xxعات ال xxبهائ xxية ي xxتم ب xxواس xxطة
الxتبرعxات الxطوعxية .حxيث يxقوم كxل فxرد بxهائxي وطxب ًقا ملxا يxمليه عxليه ضxميره بxتقديxم الxتبرعxات إلxى الxصناديxق
الxxبهائxxية املxxختلفة .إ َّن جxxبايxxة األمxxوال وهxxي مxxن األمxxور الxxسائxxدة فxxي الxxعديxxد مxxن األوسxxاط الxxديxxنية مxxنعت فxxي
الxديxن الxبهائxي .كxما ال يxجوز طxلب الxتبرعxات مxن األفxراد أو الxضغط عxليهم بxطريxقة مxباشxرة أو غxير مxباشxرة
وال تقبل التبرعات من األفراد غير املسجلني ضمن الجامعة البهائية.
وبxالxرغxم مxن تxلك الxقيود املxفروضxة ،فxإ َّن الxتقيد بxها أثxبت نxجاحxه فxي تxلبية احxتياجxات الxجامxعات الxبهائxية عxلى
املس xxتوي xxني امل xxرك xxزي واملح xxلي .وب xxامل xxثل ي xxتبرع ال xxبهائ xxيون ف xxي ش xxتى أن xxحاء ال xxعال xxم إل xxى ال xxصنادي xxق ال xxعامل xxية
الxبهائxية .وفxي هxذا الxعصر الxذي يxحيط فxيه الxظلم والxتفرقxة كxافxة أركxان الxجنس البشxري ،أشxار حxضرة بxهاء
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اهلل إلxى أ َّن السxلطة الxعاملxية لxديxنه سxتكون لxديxها كxافxة الxوسxائxل املxاديxة الxالزمxة لxتحقيق أهxدافxها ومxقاصxدهxا
متح xxررة م xxن االع xxتماد ع xxلى امل xxصادر امل xxرك xxزي xxة واملح xxلية .وله xxذا الس xxبب وجه xxت ج xxميع األن xxظار إل xxى ف xxري xxضة
حقوق اهلل لتلبية الحاجة.
يxxتم تxxحقيق هxxذا بxxتقويxxة أواصxxر الxxروابxxط الxxروحxxانxxية لxxألفxxراد بxxالسxxلطة املxxركxxزيxxة لxxلديxxن بxxواسxxطة أمxxور مxxاديxxة
ظxاهxريxة .وبxالنسxبة إلxى الxتشابxه الxذي أشxار إلxيه حxضرة بxهاء اهلل بxني "جxسم البشxريxة" و"جxسم اإلنxسان"
يشرحه لنا حضرة عبد البهاء بالبيان التالي:
"وف xxي ق xxوس ال xxصعود مل xxرات xxب ال xxوج xxود ك xxلما ن xxظرت إل xxى م xxرت xxبة أع xxلى ت xxشاه xxد أ َّن ش xxئون ح xxقيقة ال xxتعاون
وال xxتعاض xxد وآث xxاره xxا ف xxي امل xxرت xxبة ال xxعليا أع xxظم م xxن م xxرت xxبة م xxا دون xxها… وك xxلما ت xxوطّxxدت ه xxذه ال xxرواب xxط وازدادت
تxxقدمxxت الxxجامxxعة البشxxريxxة أكxxثر فxxي طxxريxxق الxxترقxxي والxxسعادة بxxل إ َّن بxxدون هxxذه الxxشئون الxxعظيمة يسxxتحيل
الxفالح والxنجاح لxلجامxعة اإلنxسانxية .واآلن الحxظوا فxطاملxا هxذا األمxر خxطير وبهxذه الxدرجxة مxن األهxمية بxني
الxذيxن هxم مxظاهxر الxحقائxق الxكونxية فxكيف يxجب أن يظهxر الxتعاون والxتعاضxد بxني جxواهxر الxوجxود املسxتظلة
فxxي ظxxل السxxدرة الxxربxxانxxية… ال شxxك أ َّنxxه يxxجب الxxتضحية ولxxو بxxالxxروح فxxي سxxبيل بxxعضهم الxxبعض وهxxذا هxxو
أساس حقوق اهلل فهو يصرف في سبيل هذه الشئون وإ َّ
ال فالحق كان ولم يزل غنّيًا عما دونه)."(1
والxxيوم يxxعتبر ريxxع حxxقوق اهلل أحxxد مxxصادر الxxدخxxل الxxرئxxيسية لxxبيت الxxعدل األعxxظم واملxxركxxز الxxبهائxxي الxxعاملxxي.
حxxيث يxxصرف جxxانxxب مxxنه لxxترويxxج وتxxبليغ أمxxر حxxضرة بxxهاء اهلل وتxxطويxxر مxxؤسxxسات الxxديxxن الxxعاملxxية ،ومxxن جxxهة
أخرى يصرف لتمويل برامج التنمية الدائمة االتساع في شتى بقاع العالم.
مxن مxفهوم كxلمة "حxقوق اهلل" يxصبح واض ًxحا بxأنَّxه لxيس تxبر ًxعxا أو هxبة وإنَّxما يxعتبره الxبهائxيون حً xقا مxن حxقوق
اهلل ع xxلى ك xxل ف xxرد م xxؤم xxن أن ي xxؤدي xxه ،ويُ xxصرف م xxن أج xxل م xxناف xxع ال xxجنس البش xxري .ك xxما أ َّن أي دخ xxل إض xxاف xxي
جxديxد لxلفرد يxجب أداء حxقوق اهلل لxه بxعد خxصم املxصاريxف .إ َّن الxصرف مxن صxندوق حxقوق اهلل يxؤدي إلxى
xياسxا بxالxدول الxغنية .فxي األصxل
تxحقيق الxتوازن والxعدالxة فxيما يxتعلق بxاألنشxطة الxبهائxية فxي الxدول الxفقيرة ق ًx x
يxxعتبر حxxقوق اهلل دعxxوة لxxكل مxxؤمxxن بxxأن يxxرد إلxxى اهلل الxxعلي الxxقديxxر مxxا يxxعادل تxxسعة عشxxر بxxاملxxائxxة مxxن صxxافxxي
دخxله بxعد سxداد مxصاريxفه املxعيشية وديxونxه .أ َّxمxا مxنزل الxسكن واألثxاث واملxمتلكات الxشخصية والxعائxلية فxال
يxطالxها نxصاب حxقوق اهلل ،وفxيما يxتعلق بتحxديxد مxقدار املxبلغ بxالxضبط وزمxن دفxعه وأيxة تxفاصxيل أخxرى فxقد
تركت إلى ضمير ووجدان األفراد لكي يقرروا بشأنه.
xرضxxا وواجxبًا روحxيًا عxxلى األفxxراد ولxxكن حxxضرة بxxهاء اهلل مxxنع مxxطالxxبة
وعxxلى الxxرغxxم مxxن أ َّن حxxقوق اهلل تxxعتبر فx x ً x
األفxxراد لxxه أو ألي تxxبرع آخxxر ،وال يxxحق ألي فxxرد مxxعرفxxة مxxا دفxxعه اآلخxxريxxن لxxلصناديxxق األمxxريxxة )الxxبهائxxية( .إنَّ
تxxطبيق هxxذا الxxحكم املxxبرم اإلﻟﻬﻲ هxxو دلxxيل عxxلى بxxلوغ اإلنxxسان لxxسن الxxرشxxد الxxروحxxي .وحxxول هxxذا املxxوضxxوع
ي xxقول ح xxضرة ب xxهاء اهلل" :أداء ال xxحقوق اإلﻟﻬﻴﺔ ف xxرض ع xxلى ال xxكل وأُن xxزل ح xxكمه وث xxبت م xxن ال xxقلم األع xxلى ف xxي
الxكتاب ولxكن ال يxجوز اإلظxهار بxها وال اإلصxرار عxليها أبً xدا ،كxل مxن ُوفّxق عxلى أدائxها وسxلمها بxروح وريxحان
فxهي مxقبولxة وإالَّ فxال" .وأضxاف حxضرتxه قxائxالً" :أداء الxحقوق اإلﻟﻬﻴﺔ مxنوط بxاالسxتطاعxة وإذا لxم يxكن أحxد
xادرا عxxلى أدائxxها إنَّxxه يxxعفو عxxنه وهxxو الxxغفار الxxكريxxم" .وبxxاالنxxضمام إلxxى تxxلك املxxؤسxxسة الxxفريxxدة تطّهxxر أمxxوال
قً x
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أفxراد املxؤمxنني كxما قxال حxضرة بxهاء اهلل ،وسxتوجxه إيxرادات حxقوق اهلل مxباشxرة إلxى املxشاريxع الxتي وضxعها
حضرته كأهداف لدينه ،وهو التغيير الروحاني واملادي لحياة سكان األرض.
xنصرا مxxألxxوفًxxا مxxن عxxناصxxر
فxxي هxxذه املxxرحxxلة األولxxية مxxن مxxراحxxل إجxxراء هxxذا الxxفرض اإلﻟﻬﻲ والxxذي أصxxبح عx
ً
xعبيرا عxxن االلxxتزام الxxروحxxي لxxإلنxxسان مxxقابxxل
الxxحياة الxxشخصية ملxxعظم األفxxراد الxxبهائxxيني فxxإ َّن تxxطبيقه يxxعني تً x
طxغيان الxحياة املxاديxة .أ َّمxا اآلثxار الxبعيدة لهxذا الxفرض الxوجxدانxي فxهي بxاهxرة ورائxعة .تxصور حxضرة شxوقxي
أفxندي الxيوم الxذي فxيه تxقوم املxؤسxسات الxبهائxية تxحت تxوجxيه وهxدايxة بxيت الxعدل األعxظم ،بxإدارة مجxموعxة مxن
املxxنظمات الxxتنمويxxة واسxxتثمار األمxxوال مxxن أجxxل تxxطبيق عxxملي ملxxبدأ الxxعدالxxة الxxذي يxxعتبر جxxوهxxر دعxxوة حxxضرة
بxهاء اهلل .إ َّن املxشاركxة املxباشxرة مxن قxبل كxل فxرد بxهائxي فxي أداء هxذا الxحكم املxبرم اإلﻟﻬﻲ هxي عxملية فxوق
xموذجxxا
ًx
تxxقديxxم الxxتبرعxxات الxxعاديxxة وتxxعلو عxxلى بxxعض الxxعائxxدات والxxتقالxxيد املxxوروثxxة وهxxي عxxملية جxxديxxدة تxxمثل نx
جدي ًدا لتلبية االحتياجات التنموية العاملية.
***
ومxxا جxxرى خxxالل الxxسنة املxxقدسxxة مxxن بxxث مxxباشxxر مxxن خxxالل األقxxمار الxxصناعxxية لxxوقxxائxxع املxxؤتxxمر الxxعاملxxي فxxي
نxxيويxxورك ووصxxله بxxمؤتxxمريxxن مxxتزامxxنني لxxه فxxي بxxوخxxارسxxت ومxxوسxxكو ،يxxؤكxxد لxxنا أهxxمية حxxدوث تxxطور آخxxر خxxالل
الxعقد األخxير مxن هxذا الxقرن وهxو تxطور لxم يxكن يxتصور وقxوعxه الxعديxد مxن الxبهائxيني خxالل حxياتxهم ،مxما عxمل
بxxشكل مxxؤثxxر عxxلى إعxxادة إحxxياء الxxجامxxعات الxxبهائxxية فxxي مxxناطxxق روسxxيا وآسxxيا الxxوسxxطى وأوروبxxا الشxxرقxxية
ال xxتي اس xxتقلت ب xxعد ان xxهيار االت xxحاد ال xxسوف xxيتي .وق xxبل الح xxرب ال xxعامل xxية ال xxثان xxية ت َّ xم ت xxأس xxيس ج xxام xxعات ب xxهائ xxية
ص xxغيرة ف xxي غ xxال xxبية دول أوروب xxا الش xxرق xxية م xxن خ xxالل ال xxجهود ال xxتبليغية امل xxكثفة ل xxلبهائ xxيني ال xxغرب xxيني .وق xxد ظ xxل
بxعضهم عxلى قxيد الxحياة خxالل فxترة االحxتالل الxنازي والxسيطرة الxسوفxيتية .وفxي الxواقxع خxالل الxسنني الxتي
سxبقت الحxرب تxعتبر املxلكة مxاري مxلكة رومxانxيا مxن الxنفوس املxميزة الxتي ر ّوجxت رسxالxة حxضرة بxهاء اهلل عxلى
الxصعيد الxعاملxي .فxفي عxام  1920آمxنت املxلكة مxاري بxالxديxن الxبهائxي بxواسxطة املxجاهxدة األمxريxكية املxتجولxة
ومxبلغة أمxر اهلل مxيس مxارثxا روت الxتي لxقبها حxضرة شxوقxي أفxندي بفخxر املxبلغني واملxبلغات.قxامxت مxارثxا روت
بxاتxخاذ خxطوات غxير عxاديxة فxي سxبيل إثxبات دعxوة حxضرة بxهاء اهلل ونشxر ذلxك فxي الxعديxد مxن الجxرائxد فxي
العالم .جاء في أحد أقوال امللكة ماري في عام  1926ما يلي:
"إنَّ xxها رس xxال xxة رائ xxعة ت xxلك ال xxتي ج xxاء ب xxها ب xxهاء اهلل واب xxنه ع xxبد ال xxبهاء… إنَّ xxها تج xxدي xxد ل xxرس xxال xxة ال xxسيد امل xxسيح
وب xxنفس ال xxكلمات ت xxقري xبًا ك xxما أنَّ xxها م xxالئ xxمة ل xxلتغيرات ال xxتي ح xxصلت خ xxالل أل xxف س xxنة ب xxل وأك xxثر ح xxتى ي xxوم xxنا
هذا… إ َّنني أوصيكم بها وإن سمعتم اسم بهاء اهلل أو عبد البهاء فخذوا كل ما جاءوا به)."(1
ال تxxوجxxد دولxxة فxxي الxxعالxxم -غxxير بxxالد فxxارس -لxxها ارتxxباط وثxxيق بxxمطلع تxxاريxxخ الxxديxxن الxxبهائxxي وبxxاألحxxرى فxxي
شxخص مxؤسxسه مxثل روسxيا .فxمن بxني الxدبxلومxاسxيني املxمثلني لxعدة حxكومxات غxربxية الxذيxن اعxترضxوا فxي عxام
1850م عxxلى السxxلطان نxxاصxxر الxxديxxن شxxاه نxxتيجة لxxألعxxمال الxxوحxxشية الxxتي جxxرت ضxxد الxxبابxxيني األبxxريxxاء هxxو
سxفير الxحكومxة الxروسxية األمxير دمxتري دولxكروكxوف .أثxنى حxضرة بxهاء اهلل عxلى دولxكروكxوفDolgorukou
وأطxرى عxليه ألنَّxه تxدخxل بxشكل مxباشxر إلنxقاذ حxياتxه عxندمxا واجxه املxوت فxي سxجن سxياه چxال .وبxعد عشxرات
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الxxسنني عxxندمxxا كxxتب حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى قxxيصر روسxxيا ألxxكسندر الxxثانxxي أشxxار حxxضرتxxه إلxxى هxxذه املxxبادرة
اإلنسانية وطمأن القيصر بأ َّن هذا األمر سيكون بمثابة الكنز الروحاني لشعبه وأمته.
وكxxما سxxبق املxxالحxxظة بxxأ َّن عxxلماء الxxروس يxxعتبرون مxxن أوائxxل الxxذيxxن أبxxدوا اهxxتمامxxهم بxxدراسxxة الxxديxxن الxxبابxxي
xظرا
والxxبهائxxي وقxxد أشxxارت أعxxمالxxهم املxxنشورة وجxxذبxxت االنxxتباه إلxxى الxxحوادث الxxتي وقxxعت فxxي بxxالد فxxارس .ونً x
لxقرب روسxيا مxن مهxد الxديxن الxبهائxي فxي بxالد فxارس فxإ َّن ذلxك سxاعxد عxلى تxأسxيس جxامxعات بxهائxية محxلية
فxي جxنوب روسxيا .فxي عxام  1902افxتتح أول مشxرق أذكxار بxهائxي فxي الxعالxم فxي مxديxنة عxشق آبxاد بxإقxليم
تxxركمنسxxتان بxxحضور حxxاكxxم املxxنطقة وبxxتشجيع مxxن الxxحكومxxة الxxروسxxية آنxxذاك .مxxما أعxxطى الxxبهائxxيني الxxروس
الفخxxر واملxxباهxxاة وفxxي الxxواقxxع تxxعتبر دولxxتهم مxxن أوائxxل الxxدول الxxتي تxxدخxxلت بxxشكل مxxباشxxر مxxن أجxxل حxxمايxxة
الxحقوق املxدنxية ألتxباع ديxن أقxامxوا فxي ظxل سxلطتهم .وعxندمxا قxام املسxلمون املxتطرفxون بxقتل أحxد الxبهائxيني
املxxشهوريxxن فxxي مxxديxxنة عxxشق آبxxاد تxxدخxxلت السxxلطة الxxروسxxية ووضxxعت ح ً xدا لهxxذا االعxxتداء ،وحxxكمت املxxحكمة
املxxدنxxية بxxإعxxدام الxxقتلة ،ولxxكن طxxلبت الxxجالxxية الxxبهائxxية املحxxلية هxxناك بxxتخفيف الxxحكم مxxما أدى إلxxى اسxxتبدالxxه
بالسجن.
ومxع انxهيار االتxحاد الxسوفxيتي الxذي قxمعت بعهxده جxميع األنشxطة الxبهائxية بxدأت املxحافxل الxروحxانxية املحxلية
بxالxتأسxيس والxتكاثxر فxي شxتى أنxحاء روسxيا والجxمهوريxات املxجاورة ،ومxع تxعزيxز واسxتحكام هxذه الxجامxعات
ان xxتهى األم xxر إل xxى ت xxأس xxيس ح xxوال xxي عش xxري xxن م xxحفالً روح xxان xيًا م xxرك xxزيً xxا ج xxدي ً xدا ف xxي ه xxذه امل xxنطقة م xxن ال xxعال xxم.
وي xxعتبر أي xxادي أم xxر اهلل ال xxسيد ع xxلي أك xxبر ف xxروت xxن ،وه xxو أح xxد ث xxالث أي xxادي أم xxر اهلل م xxازال xxوا ع xxلى ق xxيد ال xxحياة
)أكxتوبxر  ،(1999مxن الxذيxن ولxدوا وتxرعxرعxوا فxي روسxيا ،وقxد قxام وهxو فxي سxن الxسادسxة والxثمانxني بxزيxارة
مxوسxكو بxمناسxبة انxتخاب أول مxحفل روحxانxي مxركxزي لxروسxيا فxي إبxريxل )نxيسان( مxن عxام 1991م .والxيوم
ت xxتوف xxر اآلث xxار ال xxبهائ xxية ب xxأغ xxلب ل xxغات ت xxلك امل xxنطقة وت xxواص xxل امل xxؤس xxسات ال xxبهائ xxية ج xxهوده xxا ال xxحثيثة م xxن أج xxل
الحصول على االعترافاملدني لها مثلما وفقت بكل نجاح في باقي مناطق العالم.
***
يxxبدو أنَّxxه فxxي الxxعقد األخxxير مxxن هxxذا الxxقرن أخxxذت اإلنxxسانxxية تxxقترب بxxشكل أسxxرع إلxxى الxxعالج الxxذي وضxxعه
حxضرة بxهاء اهلل ألمxراض الxجنس البشxري .فxفي سxلسلة املxؤتxمرات الxعاملxية الxتي عxقدت تxحت إشxراف هxيئة
األمxم املتحxدة وفxي بxعضها الxتي س ّxميت "بxالxقمة" ألنَّxها عxقدت بxحضور رؤسxاء الxدول والxحكومxات ،فxي هxذه
املxxؤتxxمرات طxxرحxxت قxxضايxxا هxxامxxة عxxديxxدة تxxواجxxه املxxجتمع اإلنxxسانxxي مxxثل :احxxتياجxxات أطxxفال الxxعالxxم واملxxشاكxxل
ال xxبيئية وح xxقوق اإلن xxسان وال xxتكاث xxر ال xxسكان xxي وت xxطوي xxر امل xxساع xxدات وت xxقدم امل xxرأة وم xxشاك xxل اإلس xxكان .اه xxتمت
وسxائxل اإلعxالم بهxذه األنشxطة وشxاركxت عxدة ألxوف مxن املxنظمات غxير الxحكومxية بهxذه األحxداث .كxما شxاركxت
الجامعة البهائية العاملية Bahá'í International Communityبصورة مكثفة في غالبية هذه الوقائع.
صxxلب رسxxالxxة حxxضرة بxxهاء اهلل أعxxطت هxxذه
إ َّن رغxxبة زعxxماء الxxعالxxم فxxي االهxxتمام بxxالxxقضايxxا الxxتي وردت فxxي ُ x x
املxxؤتxxمرات أهxxمية خxxاصxxة لxxدى الxxبهائxxيني بxxغض الxxنظر عxxن نxxتائxxجها اآلنxxية .فxxي واقxxع األمxxر ،عxxلى الxxرغxxم مxxن
ض xxعف اإلرادة ال xxدول xxية ف xxي ال xxتغيير وض xxعف ب xxعض ال xxقرارات وع xxدم ف xxعال xxيتها ،ف xxقد ب xxره xxن ن xxظام ه xxيئة األم xxم
املتحدة وبعد مضي قرن واحد على وفاة حضرة بهاء اهلل على أ َّن املبادئ والتعاليم التي جاءت في رسالة
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حxxضرتxxه تxxمثل أهxxمية عxxظمى لxxلجنس البشxxري .إ َّن الxxعديxxد مxxن هxxذه املxxبادئ واألفxxكار قxxد ذكxxرت فxxي رسxxائxxله
املxxرسxxلة فxxي الxxقرن الxxتاسxxع عشxxر إلxxى املxxلوك والxxزعxxماء آنxxذاك مxxثل املxxلكة فxxكتوريxxا وويxxلهم األول مxxلك بxxروسxxيا
وقيصر روسيا والتي بدت حينها بعيدة املنال وصعبة التـحقيق.
xحا ب xxأ َّن ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي أص xxبح م xxدع ً xوا ل xxلكشف
وم xxع ان xxتهاء س xxلسلة ال xxلقاءات ف xxي ع xxام 1996م ب xxات واض ً x
بxصورة مxنتظمة أكxثر عxن مxضامxني تxعالxيم حxضرة بxهاء اهلل الxخاصxة بxقضايxا الxتغيير االجxتماعxي بxاإلضxافxة
إلxxى تxxرجxxمة هxxذه املxxضامxxني إلxxى لxxغة عxxاملxxية ومxxفهوم عxxصري .ونxxتيجة لxxذلxxك ،ومxxع انxxتهاء عxxام 1996م ،وافxxق
بxxيت الxxعدل األعxxظم عxxلى اقxxتراح بxxإنxxشاء وكxxالxxة جxxديxxدة لxxلجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية أطxxلق عxxليها اسxxم "معهxxد
دراسxxة االزدهxxار الxxعاملxxي" .وقxxد صxxمم هxxذا املعهxxد إليxxجاد قxxاعxxدة تxxفاهxxم مشxxترك بxxني الxxعلماء واملxxتخصصني
الxبهائxيني مxن جxهة ومxع أقxرانxهم فxي الxعديxد مxن املxنظمات غxير الxحكومxية والxهيئات الxعلمية مxن جxهة أخxرى.
وقxد اسxتند املعهxد الجxديxد فxي أسxاس عxمله عxلى بxيان "ازدهxار الxجنس البشxري ورخxاؤه" وهxي الxوثxيقة الxتي
أعxدتxها الxجامxعة الxبهائxية الxعاملxية عxام 1995م ملجxموعxة مxؤتxمرات نxظمت مxن قxبل هxيئة األمxم املتحxدة .تظهxر
هxxذه الxxوثxxيقة بxxكل وضxxوح وجxxهة نxxظر الxxديxxن الxxبهائxxي حxxول الxxجهود الxxدولxxية املxxبذولxxة مxxن أجxxل حxxل الxxصراعxxات
وال xxنزاع xxات ال xxتي ت xxواج xxه البش xxري xxة م xxع ن xxهاي xxة ال xxقرن العش xxري xxن ل xxذا ف xxإ َّن م xxحتوي xxات xxها تس xxتحق ك xxل االه xxتمام
والدراسة.
جxاء فxي افxتتاحxية الxوثxيقة أو الxرسxالxة بxأنَّxه مxع بxروز االتxحاد الxعضوي لهxذا الxكوكxب فxي الxقرن الxحالxي فxإنَّ
"ت xxاري xxخ البش xxري xxة ك xxشعب واح xxد ق xxد ب xxدأ" .ه xxذه ال xxحقيقة ت xxدع xxو إل xxى "إع xxادة ال xxنظر ل xxلمفاه xxيم ال xxسائ xxدة ح xxول
قxضايxا الxتنمية االجxتماعxية واالقxتصاديxة" .هxذا املxوضxوع يxدعxو إلxى ضxرورة تخxلي البشxريxة عxن أمxريxن غxير
ص xxحيحني ك xxان xxا الس xxبب ف xxي ت xxعطيل ج xxميع ال xxجهود امل xxبذول xxة ف xxي س xxبيل إي xxجاد اس xxترات xxيجية ت xxنموي xxة ح xxقيقية
م xxهما ك xxان xxت ال xxنواي xxا ص xxادق xxة وم xxهما ص xxرف ع xxليها م xxن أم xxوال .األم xxر األول ه xxو التخ xxلي ع xxن ال xxنظري xxة امل xxادي xxة
الxدوغxماتxية الxتي أشxارت إلxيها الxوثxيقة بxاعxتبارهxاالسxبب الxرئxيسي فxي تxقويxض إرادة غxالxبية شxعوب األرض.
أ َّم xxا األم xxر ال xxثان xxي ف xxهو أ َّن غ xxال xxبية أف xxراد البش xxر ال تس xxتطيع أن تتح xxمل م xxسئول xxية ات xxخاذ ق xxرار ف xxيما ي xxخص
مس xxتقبلها املش xxترك وإنَّ xxما ت xxعتقد أ َّن ذل xxك م xxن ش xxأن ف xxئة ق xxليلة م xxن ال xxناس ،وه xxي ال xxتي ج xxرف xxت البش xxري xxة إل xxى
ح xxاف xxة ال xxهاوي xxة وال xxدم xxار .ت xxبحث ال xxوث xxيقة ه xxذي xxن األم xxري xxن ب xxشكل ج xxاد ،وح xxول ش xxيوع ال xxنظري xxة امل xxادي xxة ت xxقول
الرسالة:
"ق xxام xxت دع xxائ xxم ال xxتنمية االج xxتماع xxية واالق xxتصادي xxة ال xxتي ع xxرف xxناه xxا ح xxتى اآلن ع xxلى اع xxتبارات م xxادي xxة ل xxلحياة
اإلنxسانxية .أ َّمxا وقxد قxارب الxقرن العشxرون عxلى اإلنxتهاء فxإنَّxه يسxتحيل عxلينا الxيوم أن نسxترسxل فxي اعxتقادنxا
ب xxأ َّن ه xxذه ال xxتنمية ق xxادرة ع xxلى ت xxلبية ح xxاج xxات اإلن xxسان ف xxها ق xxد ت xxالش xxت ت xxلك ال xxتكهنات امل xxألى ب xxال xxتفاؤل ن xxحو
الxتغيير وغxارت فxي أعxماق هxوة فxاغxرة تxتسع دومxا لxتفصل أقxلية مxن بxني البشxر يxتمتع أفxرادهxا بxرغxد الxعيش
ويتناقصون نسبيًا عن أغلبية ساحقة من شعوب األرض تطحنهم أضراس الجوع والفقر".
ب xxاإلش xxارة إل xxى االف xxتراض غ xxير امل xxعلن ب xxأ َّن غ xxال xxبية أف xxراد البش xxر ي xxجب أن ي xxنظر إل xxيهم ل xxيسوا مج xxرد م xxتلقني
ل xxلمساع xxدات م xxن ج xxهات خ xxارج xxية فحس xxب وإنَّ xxما ي xxجب أن ي xxساه xxموا وي xxكاف xxحوا م xxن أج xxل ال xxتنمية ال xxدول xxية
ويكونوا في املقدمة فإ َّن الوثيقة تشير إلى ما يلي:
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xحيحا أنَّ
"م xxثل ه xxذا امل xxوق xxف ي xxتجاه xxل م xxا ي xxمكن أن ي xxعد أه xxم ظ xxاه xxرة ع xxرف xxها وق xxتنا ال xxحاض xxر .ف xxإذا ك xxان ص ً x
حxكومxات الxعالxم جxادة فxي سxعيها لxتشييد نxظام عxاملxي جxديxد عxبر جxهاز األمxم املتحxدة .فxيصدق الxقول أي ً
xضا
أ َّن ه xxذه ال xxرؤي xxة ق xxد ح xxرك xxت م xxشاع xxر ال xxشعوب واألم xxم ،وتجس xxد ت xxجاوب xxهم ه xxذا ف xxي ان xxبعاث م xxفاج• ل xxعدد ال
يxxحصى مxxن حxxركxxات ومxxنظمات تxxدعxxو إلxxى الxxتغيير االجxxتماعxxي وتنشxxط عxxلى املسxxتويxxات املحxxلية واإلقxxليمية
والxعاملxية… ولxم يxكن تxجاوب شxعوب الxعالxم هxذا إال تxلبية لxحاجxات الxعصر املxلحة وصxدى ملxا نxادى بxه حxضرة
بxxهاء اهلل قxxبل مxxا يxxربxxو عxxلى قxxرن مxxن الxxزمxxن حxxني أعxxلن قxxائ xالً" :ر ّكxxزوا اهxxتمامxxاتxxكم بxxمتطلبات الxxعصر الxxذي
تxعيشونxه واحxصروا أفxكاركxم فxي مxقتضياتxه" .ومxن وجxهة نxظر الxتاريxخ الxحضاري لxإلنxسان فxقد طxرأ تxحول
مxفاج• ومxثير فxي الxكيفية الxتي يxنظر بxها عxدد غxفير مxن البشـxر عxامxة فxي التخxطيط ملسxتقبل كxوكxبنا الxذي
نعيش عليه.
إ َّن وث xxيقة "ازده xxار ال xxجنس البش xxري ورخ xxاؤه" ال ش xxك ت xxعتبر م xxقدم xxة لس xxلسلة دراس xxات ت xxحاول م xxن خ xxالل xxها
ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ج xxاه xxدة ت xxطبيق الح xxلول ال xxعالج xxية ال xxتي وض xxعها ح xxضرة ب xxهاء اهلل ل xxلقضاي xxا ال xxتي ت xxواج xxه
املxجتمع اإلنxسانxي .كxما تxدعxو الxرسxالxة إلxى أ َّن الxقدرات الxذهxنية لxإلنxسان مxن املxمكن بxل يxجب أن تxصل إلxى
مسxتويxات بxعيدة عxما وصxلته حxتى اآلن .كxما تxلفت الxوثxيقة االنxتباه إلxى دور الxعلم ،وأ َّن اسxتراتxيجية الxتنمية
ت xxعتبر ه xxدفً xxا رئ xxيسيًا لج xxموع البش xxر م xxن ك xxاف xxة ال xxثقاف xxات وال xxطبقات به xxدف "ال xxوص xxول إل xxى ق xxاع xxدة م xxتساوي xxة
xظرا أل َّن ال xxحقيقة ال xxروح xxية
ل xxعمليتي ال xxعلم وال xxتكنول xxوج xxيا وال xxلتني ه xxما م xxن ال xxحقوق املكتس xxبة للبش xxري xxة" .ون ً x
بxxاخxxتالف أنxxواعxxها يxxتم إغxxفالxxها وإهxxمالxxها أثxxناء إعxxداد اسxxتراتxxيجية الxxتنمية فxxقد تxxساءلxxت الxxوثxxيقة عxxن "الxxوزن
ال xxذي س xxيعطي ل xxخبير ض xxليع مخ xxلص ف xxي ظ xxل م xxبدأ ع xxامل xxي ف xxي امل xxشارك xxة ي xxنكر ع xxلى امل xxشارك xxني ح xxقهم ف xxي
التعبير عن خبراتهم و تجاربهم الحديثة".
أ َّمxxا ب xxالنس xxبة ل xxلقضاي xxا االق xxتصادي xxة ف xxإ َّن ال xxوث xxيقة ت xxرى ب xxأ َّن ه xxناك ع xxالق xxة س xxببية ب xxني تح xxري xxر امل xxرأة و الح xxلول
املxطروحxة لxلمشاكxل االقxتصاديxة الxعميقة .كxما تxدعxو الxوثxيقة إلxى تxساوي فxرص الجنسxني فxي الxحصول عxلى
الxوظxيفة املxناسxبة وحxق املxلكية والxتعليم وإلxى "إعxادة الxتفكير جxذريًxا فxي األمxور االقxتصاديxة" والxتي تxتطلب
االنxتباه إلxى فxهم أعxمق لxلعالقxات اإلنxسانxية أثxناء طxرح الxقضايxا االقxتصاديxة .إ َّن مxثل هxذا الxتغيير الجxذري
ف xxي ال xxتفكير -ت xxقول ال xxوث xxيقة" -ال xxذي ي xxرت xxكز ع xxلى ال xxعموم xxيات ق xxبل ال xxخصوص xxيات ي xxجب أن ي xxدخ xxل ب xxقوة ف xxي
صxxميم الxxوعxxي الxxروحxxي والxxفكري والxxعلمي لxxلجنس البشxxري قxxاطxxبة وفxxي مxxا مxxنحتنا إيxxاه مxxاليxxني الxxسنني مxxن
خبرات أعدت النساء ليشاركن في املجهودات العامة مشاركة فعالة مثمرة".
***
دورا رئxيس ًيا فxي حشxد املxوارد البشxريxة وااللxتزامxات الxالزمxة لxتنفيذ
طxوال حxقب الxتاريxخ لxعب كxبار املxعماريxني ً
األهxداف الxطموحxة لxعامxة الxشعب .ومxنذ عهxد الxحضارة الxقديxمة شxعر املxجتمع اإلنxسانxي بxأهxمية إقxامxة أبxنية
عxظيمة وصxروح مxهيبة لxتعبر عxن أفxكارهxم ومxشاعxرهxم الxجياشxة ولxتكون أي ً
xضا مxق ًرّا للسxلطة الxتي أوجxدوهxا.
xلما ب xxأ َّن ه xxذه ال xxظاه xxرة ل xxم ت xxكن مح xxددة ب xxال xxتعبير ع xxن
وق xxد ت xxحقق ه xxذا األم xxر ب xxالنس xxبة ل xxلحكوم xxات امل xxدن xxية وع ً x
الxxشئون الxxسياسxxية فxxقط .ومxxن هxxذا املxxنظور يxxمكن إدراك األهxxمية الxxتي أوالهxxا مxxؤسxxسو الxxديxxن الxxبهائxxي مxxنذ
قxدومxهم لxألراضxي املxقدسxة لxتطويxر مxركxز الxديxن الxعاملxي .تحxدث حxضرة بxهاء اهلل عxن جxبل الxكرمxل بxعبارات
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عxالxية وتxصور املxؤسxسات الxتي س ّ
دورا هxا ًxمxا فxي مxسار
xتشيد عxلى سxفح هxذا الxجبل املxقدس والxتي سxتلعب ً
وح xxدة ب xxني اإلن xxسان .ف xxقد ل xxقب ح xxضرت xxه ه xxذا ال xxجبل "ب xxجبل ال xxرب" وخ xxاط xxبه ب xxكلمات ه xxي اآلن م xxأل xxوف xxة ل xxدى
البهائيني في العالم:
"يOا كOرمOل احOمدي ربOك قOد كOنت مOحترقOة بOنار الOفراق إذا مOاج بحOر الOوصOال أمOام وجOهك بOذلOك
ق َّ Oرت عOOينك وعOOني الOOوجOOود وابOOتسم ثOOغر الOOغيب والOOشهود طOOوبOOى لOOك بOOما جOOعلك اهلل فOOي هOOذا
الOيوم مOقر عOرشOه ومOطلع آيOاتOه ومشOرق بOيِّناتOه… هOذا يOوم فOيه بشOر البحOر والOبر وأخOبر بOما
يظهOر مOن بOعد مOن عOنايOات اهلل املOكنونOة املسOتورة عOن الOعقول واألبOصار سOوف تجOري سOفينة
اهلل عليك ويظهر أهل البهاء الذين ذكرهم في كتاب األسماء…)."(1
يxمتاز الxديxن الxبهائxي بxشيء هxام عxن بxقية أديxان الxعالxم املسxتقلة وهxو أ َّن مxركxزيxه الxروحxي واإلداري يxقعان
ف xxي م xxكان واح xxد ع xxلى أراض واس xxعة ت xxقع ح xxول خ xxليج ح xxيفا ف xxي أرض امل xxيعاد وت xxطل ع xxليها م xxرت xxفعات ج xxبل
الxxكرمxxل مxxن جxxهة البحxxر الxxجنوبxxية .أ َّمxxا مxxحور هxxذا كxxله فxxهو مxxقام حxxضرة بxxهاء اهلل فxxي الxxبهجة خxxارج مxxديxxنة
عxكاء الxقديxمة فxي الxبقعة املxباركxة الxتي سxجي فxيها جxثمان حxضرة بxهاء اهلل فxي عxام 1892م .كxما أ َّن هxناك
أمxاكxن مxقدسxة أخxرى لxها عxالقxة بxحياة الxرمxوز املxقدسxة تxمت حxيازتxها بxهمة أعxضاء الxجامxعة الxبهائxية خxالل
سxxنني طxxويxxلة ،وكxxما تxxم تجxxديxxد وتxxرمxxيم األمxxاكxxن الxxتاريxxخية املxxتعددة مxxما زاد مxxن مxxتعة األلxxوف مxxن الxxزائxxريxxن
البهائيني الذين يأتون كل عام إلى أرض األقدس لزيارة املركز العاملي لدينهم.
وفxxي الxxجانxxب اآلخxxر مxxن الخxxليج وحxxول منحxxدرات جxxبل الxxكرمxxل يxxمكن مxxشاهxxدة مجxxموعxxة مxxن أبxxنية تxxاريxxخية
عxظيمة ومxثيرة وأي ً
xضا شxرفxات واسxعة ومxياه مxتدفxقة ونxوافxير وحxدائxق جxميلة كxلها تجxذب سxنويًxا مxئات األلxوف
مxxن الxxزوار مxxن شxxتى بxxقاع الxxعالxxم .هxxذه األبxxنية هxxي ذات تxxصميم مxxعماري إغxxريxxقي كxxالسxxيكي) (2ويxxغطيها
رخxxام المxxع وتxxزيxxنها أعxxمدة كxxورنxxثية الxxطراز شxxاهxxقة االرتxxفاع وتxxضم فxxي مجxxموعxxها مxxقر بxxيت الxxعدل األعxxظم
وأبنية أخرى هي مراكز إدارية للجامعة البهائية العاملية.
وتxطل عxلى هxذه املجxموعxة مxن جxهة أخxرى الxقبة الxذهxبية ملxرقxد حxضرة الxباب املبشxر األعxظم بxحضرة بxهاء اهلل
مxxحاطًxxا بxxالحxxدائxxق الجxxميلة ومxxواج ً xها ملxxديxxنة عxxكاء عxxبر الخxxليج .وبxxاإلشxxارة إلxxى قxxول مxxأثxxور جxxاء ذكxxره فxxي
اآلثxxار املxxباركxxة بxxأ َّن دمxxاء الشهxxداء هxxي الxxتي تxxروي شجxxرة األمxxر اإلﻟﻬﻲ ،كxxتب حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي بxxأنَّ
دمxاء الشهxداء الxبابxيني الxيوم هxي بxذرة إيxمان األفxراد وأسxاس مxؤسxسات الxنظام االجxتماعxي الجxديxد ،ولهxذا
لxيس مسxتغربًxا بxأن يxكون مxقر املxؤسxسات الxعاملxية لxنظام حxضرة بxهاء اهلل يxتألxق حxول املxرقxد املطهxر لxلشخص
الxx xذي يxx xعتبره الxx xبهائxx xيون الxx xشهيد األعxx xظم لxx xديxx xنهم .أ َّمxx xا رفxx xات حxx xضرة الxx xباب فxx xقد احxx xتفظ بxx xه أتxx xباعxx xه بxx xعد
اسxتشهاده وأوتxي بxه مxن بxالد فxارس إلxى األراضxي املxقدسxة مxع كxل املxخاطxر والxصعوبxات الxتي صxاحxبته.
فxxي إحxxدى الxxزيxxارات الxxتي قxxام بxxها حxxضرة بxxهاء اهلل إلxxى جxxبل الxxكرمxxل خxxالل الxxعامxxني االخxxيريxxن مxxن حxxياتxxه
اخ xxتار ب xxنفسه امل xxكان ال xxذي ي xxجب أن ي xxدف xxن ف xxيه س xxلفه الج xxليل .وق xxام ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxعد س xxنني م xxعدودة
xظرا أل َّن حxضرة ولxي أمxر اهلل أكxد عxلى
xقرا ومxركxزًا ملxقام حxضرة الxباب .ون ً
بxبناء مxقر حجxري بxسيط لxيكون م ً
مxxبدأ أ َّن املxxشاريxxع اإلنxxشائxxية الxxبهائxxية يxxجب أن تxxبدأ عxxندمxxا تxxتوفxxر األمxxوال الxxالزمxxة لxxها فxxإ َّن مشxxروع تxxشييد
مxقام حxضرة الxباب واملxشاريxع األخxرى الxخاصxة بxمقر املxؤسxسات اإلداريxة أنجxزت بxبطء خxالل عxدة عxقود مxن
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الxزمxن .فxقد شxيّد مxبنى دار اآلثxار الxعاملxية خxالل حxياة حxضرة شxوقxي أفxندي وانxتهى فxي عxام 1957م أ َّمxxا
مxxقر بxxيت الxxعدل األعxxظم اإلﻟﻬﻲ فxxقد أنجxxز فxxي عxxام 1983م .وفxxي عxxام 1987م أشxxار بxxيت الxxعدل األعxxظم
xفتوحxا لxبناء الxصروح الxباقxية ملجxموعxة األبxنية اإلداريxة .وفxي الxوقxت ذاتxه وافxق بxيت
بxأ َّن الxطريxق اآلن أصxبح م ً x
الxxعدل األعxxظم عxxلى مشxxروع لxxبناء املxxدرجxxات الصخxxريxxة والxxرخxxامxxية الxxتي رسxxمها حxxضرة شxxوقxxي أفxxندي فxxي
ذهxxنه ،وهxxي عxxبارة عxxن تxxسع طxxبقات أو شxxرفxxات -كxxما تxxسمى أحxxيانًxxا -مxxن الحxxدائxxق مxxن أسxxفل الxxجبل حxxتى
فxناء املxقام األعxلى وثَّ xم هxناك تxسع طxبقات أو مxدرجxات أخxرى فxوق املxقام وحxتى قxمة جxبل الxكرمxل .وتxقرر أن
يكون املوعد املحدد لالنتهاء من هذه األعمال الضخمة مع نهاية هذا القرن.
تxxزام xنًا مxxع هxxذه املxxشاريxxع اإلنxxشائxxية عxxلى جxxبل الxxكرمxxل قxxامxxت الxxجامxxعة الxxبهائxxية بxxدفxxع فxxعالxxياتxxها الxxتبليغية
الxطموحxة إلxى األمxام ،وكxما طxرحxت بxرامxج فxي الxتنمية االجxتماعxية واالقxتصاديxة عxلى املسxتوى الxعاملxي .هxذه
املxشاريxع والxبرامxج دعxت قxاطxبة الxبهائxيني إلxى الxتضحية بxاملxال سxواء مxن الxضعيف أو الxقوي ومxن الxفقير أو
الxxغني .ومxxا أظهxxره األحxxباء مxxن بxxذل لxxلمال يxxدل عxxلى وعxxي عxxامxxة املxxؤمxxنني فxxي كxxل مxxكان عxxلى أهxxمية ومxxغزى
ه xxذه امل xxشاري xxع .وب xxالنس xxبة ل xxلمراق xxب امل xxعاص xxر وامل xxطلع ع xxلى الخ xxلفيات ال xxتاري xxخية ف xxإ َّن م xxشاري xxع أب xxنية ج xxبل
الكرمل تضاهي الجهود العظيمة التي بذلت لبناء الكنائس واملساجد واملعابد عبر التاريخ.
تxصور حxضرة عxبد الxبهاء بxكل ثxقة مxالمxح ذلxك الxيوم الxذي سxيعم فxيه الxتغيير والتجxديxد كxافxة أرجxاء املxنطقة.
فxقد قxال حxضرتxه بxأ َّن مxديxنتي حxيفا وعxكاء الxلتني تxقعان عxلى جxانxبي الخxليج سxتكونxان فxي املسxتقبل مxديxنة
xقرا لxxتأسxxيس مxxؤسxxسات عxxاملxxية هxxدفxxها تحسxxني أوضxxاع ورفxxع شxxأن الxxجنس
واحxxدة وسxxتكون هxxذه املxxديxxنة مً x
البشxري .وحxول عxظمة وجxالل شxرفxات املxقام األعxلى الxتي هxي اآلن فxي طxور الxتشييد والxبناء تحxدث حxضرة
شxوقxي أفxندي بxرؤيxة ثxاقxبة عxن الxتأثxير األخxالقxي والسxلوكxي الxتدريxجي لxلمركxز الxبهائxي الxعاملxي عxلى شxئون
الxxعالxxم املxxختلفة .حxxيث قxxال حxxضرتxxه فxxي رسxxالxxته املxxوجxxهة إلxxى الxxبهائxxيني فxxي الxxدول الشxxرقxxية واملxxؤرخxxة نxxوروز
 108بديع )1951م( بما يلي:
"فهxذا الxطريxق الجxليل الجxميل الxذي يxمتد مxن املxقام األعxلى إلxى مxديxنة حxيفا ويxوازي أهxم شxارع مxن شxوارع
تxلك املxديxنة املxكرمxة ،والxذي تxزيxنه األشxجار والxريxاحxني املxختلفة وتxنيره السxرج املxضيئة الxالمxعة ،أصxبح محxط
أنxظار هxذه الxديxار كxما أنَّxه سxوف يxكون مxوضxع ابxتهاج والة األمxور فxي هxذه األرض وافxتخارهxم ،وسxيصبح
ف xxيما ب xxعد -ب xxمقتضى إش xxارة م xxرك xxز عه xxد اهلل -ال xxطري xxق امل xxلكي مل xxلوك األرض وس xxالط xxينها ي xxرق xxاه ذوو ال xxتيجان
الxxعظام واملحxxرمxxون لxxكعبة الxxرحxxمن ،فxxبعد أن يxxصلوا إلxxى سxxاحxxل أرض املxxقصود ويتشxxرفxxوا بxxزيxxارة قxxبلة أهxxل
ال xxبهاء وم xxطاف امل xxأل األع xxلى وي xxطوف xxوا ح xxول xxها ف xxي م xxرج ع xxكاء ي xxتوج xxهون إل xxى ه xxذه امل xxدي xxنة امل xxكرم xxة املش xxرف xxة
ويxxصعدون جxxبل الxxكرمxxل وبxxكل شxxوق وولxxه وانجxxذاب يسxxرعxxون نxxحو هxxذا املxxقام املحxxمود ويxxقتربxxون عxxن طxxريxxق
هxذه الشxرفxات خxاضxعني خxاشxعني مxتذلxلني منكسxريxن مxن هxذا املxرقxد املطهxر املxنور ثَّ xم يxلقون بxتيجانxهم عxلى
الxxتراب لxxدى بxxاب حxxرم الxxكبريxxاء ويxxقبّلون تxxرابxxه املxxسكي سxxاجxxديxxن قxxائxxلني لxxبيك لxxبيك يxxا عxxلي األعxxلى طxxائxxفني
في رواق املقام يرتلون آيات لوح الكرمل الباهرات بغاية االنكسار واالبتهال".
وال xxيوم ت xxعتبر م xxدي xxنتا ع xxكاء وح xxيفا -ك xxما ت xxصور ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء -ب xxمثاب xxة ك xxتلة ح xxضاري xxة واح xxدة وت xxشاه xxد
بxxالxxليل مxxن نxxاحxxية البحxxر األبxxيض املxxتوسxxط كxxأنَّxxها صxxفحة مxxن نxxور تxxحيط بxxالخxxليج .كxxما بxxادرت مجxxموعxxات
١٤٠

صxغيرة تxضم رؤسxاء حxكومxات وشxخصيات بxارزة ومxؤثxرة فxي الxشئون اإلنxسانxية بxزيxارة مxديxنة حxيفا بهxدف
امل xxشورة م xxع ال xxهيئة ال xxعليا والس xxلطة ال xxحاك xxمة ل xxجام xxعة دي xxنية أث xxبتت أنَّ xxها ت xxمثل وب xxكل ق xxناع xxة ال xxقوى امل xxكنون xxة
واملxوحxدة لxلرسxالxة الxتي أتxى بxها حxضرة بxهاء اهلل .وبxغض الxنظر عxما يحxمله لxنا املسxتقبل الxقريxب مxن أحxداث
ووقxائxع فxإ َّن كxل مxا قxالxه وجxاء بxه مxؤسxسو هxذا الxديxن ال يسxتبعد وقxوعxه بxل تxحقق بxعضها بxالxفعل .ومxا كxان
ألي م xxراق xxب ل xxألح xxداث ال xxتاري xxخية أن ي xxتصور ه xxذا ال xxتطور ال xxكبير وال xxواس xxع وال xxعامل xxي ل xxدي xxن ح xxضرة ب xxهاء اهلل
الxxذي نxxفته الxxحكومxxة الxxعثمانxxية إلxxى مxxديxxنة عxxكاء الxxنائxxية قxxبل أكxxثر مxxن مxxائxxة وثxxالثxxني سxxنة ،هxxذا الxxتطور الxxذي
بxxني عxxلى الxxكلمات والxxبيانxxات املxxلهمة الxxتي أتxxى بxxها حxxضرتxxه وهxxو سxxجني مـxxنفي لxxم يxxكن بxxاسxxتطاعxxته آنxxذاك
أن يxxغيث جxxوع و ظxxمأ حxxتى عxxائxxلته .وال يxxمكن ألي مxxراقxxب مxxنصف أن يxxنكر أو يسxxتبعد بxxأ َّن هxxذه املxxشاريxxع
التي بدأت يمكن لها أن تحقق باقي األهداف واملرامي السامية التي جاء بها مؤسس هذا الدين.
***
إ َّن الxxسقوط واالنxxحالل الxxعاملxxي فxxي شxxتى املxxياديxxن الxxلذيxxن أشxxار إلxxيهما حxxضرة بxxهاء اهلل يxxقابxxله مxxن الxxجانxxب
اآلخxر الxتقدم فxي املxشاريxع الxتي هxي تxحت الxتنفيذ .وعxلى ضxوء األحxداث الxتي تxعصف بxالxعالxم الxيوم يxبدو
أنَّ xxه م xxن غ xxير اإلن xxصاف أن ن xxقلل م xxن ش xxأن التح xxذي xxرات واإلن xxذارات ال xxتي أش xxار إل xxيها ح xxضرت xxه ب xxالنس xxبة مل xxا
سيحxدث خxالل األعxوام املxقبلة ،فxقد قxال حxضرة بxهاء اهلل فxي هxذا الxصدد بxأ َّن املxعانxاة واألزمxات االجxتماعxية
املxقبلة ،والxتي قxد ال تxتصورهxا البشxريxة الxيوم سxتؤدي فxي الxنهايxة بxشعوب الxعالxم إلxى تxرك ونxبذ جxميع أنxواع
الxxتعصبات والxxعداوات املxxوروثxxة مxxن أجxxل صxxالxxح الجxxميع ومxxن أجxxل حxxياة كxxريxxمة .وبxxالنسxxبة لxxتعزيxxز "السxxالم
األصxxغر" فxxقد رسxxم حxxضرة بxxهاء اهلل صxxورة عxxن الxxيوم الxxذي فxxيه تxxقوم جxxميع الxxحكومxxات فxxي الxxعالxxم مxxرغxxمة،
وكxنتيجة لxعوامxل خxارجxة عxن إرادتxها ،بxالxتنازل عxن مxقدار كxبير مxن سxيادتxها الxقومxية مxن أجxل الxوصxول إلxى
األمxxن املشxxترك .ومxxن ث َّ xم إن أرادت أي دولxxة أن تxxعتدي عxxلى دولxxة أخxxرى فxxسيكون مxxن حxxق ومxxهمة املxxجتمع
الدولي وقف املعتدي عند حده ونزع سالحه وإقصاء مـن كان مسئوالً عن ذلك .يقول حضرة عبد البهاء:
"عxxليهم )رؤسxxاء الxxحكومxxات( أن يxxطرحxxوا أمxxر السxxالم عxxلى بxxساط املxxشورة الxxعامxxة ،وأن يxxسعوا بxxكل وسxxيلة
مxتاحxة لxهم إلxى تxأسxيس اتxحاد يجxمع دول الxعالxم ،وعxليهم تxوقxيع مxعاهxدة مxلزمxة للجxميع ووضxع مxيثاق بxنوده
محxxددة ،سxxليمة ،وحxxصينة وعxxليهم أن يxxعلنوا ذلxxك عxxلى الxxعالxxم أجxxمع وأن يحxxرزوا مxxوافxxقة الxxجنس البشxxري
بxأسxره عxليه… واملxبدأ األسxاسxي لهxذا االتxفاق الxرصxني يxجب أن يxكون محxد ًدا بxحيث إذا أقxدمxت أي حxكومxة
ف xxيما ب xxعد ع xxلى ان xxتهاك أي ب xxند م xxن ب xxنوده ه xxبت ف xxي وج xxهها ك xxل ح xxكوم xxات األرض وف xxرض xxت ع xxليها ال xxخضوع
التام ال بل إ َّن الجنس البشري كله يجب أن يعقد العزم بكل ما أوتي من قوة على دحر تلك الحكومة)."(1
أش xxار ح xxضرة ع xxبد ال xxبهاء ب xxأ َّن الس xxالم األص xxغر س xxينبثق ف xxي ن xxهاي xxة ه xxذا ال xxقرن )العش xxري xxن( ن xxتيجة ل xxلجهود
البشxريxة املشxتركxة .وإن تxحقق هxذا األمxر فxإ َّن املxؤرخxني فxي املسxتقبل سxيتتبعون عxملية تxأسxيس هxيئة األمxم
املتحxx xدة بxx xاعxx xتبارهxx xا الxx xنواة لxx xتحقيق الxx xصلح األصxx xغر .إ َّن األمxx xم املتحxx xدة قxx xد أعxx xطت ملجxx xلس األمxx xن سxx xلطة
املxحافxظة عxلى األمxن والسxلم الxدولxيني وهxو الxضعف الxذي كxانxت تxعانxي مxنه عxصبة األمxم .ومxع مxرور الxوقxت
تxم اخxتبار هxذه السxلطات والxصالحxيات فxي مxناطxق الxصراع املxختلفة فxي الxعالxم وتxم الxتعبير عxنه فxي صxورة
تxدخxل عxسكري ضxد أي شxكل مxن أشxكال الxعدوان الxصارخ .وعxلى الxرغxم مxن بxعض الxقرارات غxير املxرضxية،
١٤١

xحوالً تxxاريxxخيًا ورئxxيسيًا أصxxبح قxxائxً xما فxxي
وعxxلى الxxرغxxم مxxن نxxقص بxxعض أعxxمال األمxxم املتحxxدة ،فxxإ َّن هxxناك تّ x
عالقات الدول بعضها ببعض.
xتحول ال يxxزال بxxعي ًدا عxxن االتxxفاقxxية الxxدولxxية غxxير املشxxروطxxة الxxتي أشxxار إلxxيها حxxضرة بxxهاء اهلل
ومxxع أ َّن ذلxxك الّ x
وال xxتي ق xxال ع xxنها" :ب xxأ َّن ال xxتغيير ال xxجوه xxري ف xxي م xxشاع xxر وض xxمير البش xxري xxة" ه xxو ال xxضام xxن ال xxوح xxيد إلم xxكان xxية
تxxحقيق ذلxxك .أ َّمxxا امل xطّلعون عxxلى األحxxداث الxxتاريxxخية الxxتي أعxxقبت الxxرسxxائxxل واإلنxxذارات الxxتي بxxعثها حxxضرة
بxxهاء اهلل ملxxلوك وسxxالطxxني الxxعالxxم فxxي الxxقرن الxxتاسxxع عشxxر فxxإنَّxxه يxxالحxxظ تxxحقق مxxا وصxxفه حxxضرتxxه ألوضxxاع
ال xxعال xxم وال xxتي س xxتجر البش xxري xxة خ xxالل ال xxسنوات األول xxى م xxن ال xxقرن ال xxقادم إل xxى م xxرح xxلة ج xxدي xxدة م xxن م xxراح xxل
تxكامxله .يxقول حxضرة بxهاء اهلل" :تOاهلل قOد أتOى الOيوم املOوعOود يOوم يOغشيهم الOعذاب مOن فOوقOهم ومOن
تحت أرجلهم وتقول ذوقوا ما كنتم تعملون) ."(2كما قال ً
أيضا:
"إ َّ
ن الOتمّ دن الOذي يOذكOره عOلماء عOصر الOصنايOع والOفضل لOو يOتجاوز حOد االعOتدال لOتراه نOقمة
ع OOلى ال OOناس ك OOذل OOك ي OOخبرك OOم ال OOخبير إنَّ OOه ي OOصير م OOبدأ ال OOفساد ف OOي ت OOجاوزه ك OOما ك OOان م OOبدأ
اإلصOالح فOي اعOتدالOه تOفكروا يOا قOوم وال تOكونOوا مOن الOهائOمني ،سOوف تOحترق املOدن مOن نOاره
وينطق لسان العظمة امللك هلل العزيز الحميد".
وم xxا ه xxو الف xxت ل xxلنظر م xxا أك xxده ح xxضرة ب xxهاء اهلل ب xxأ َّن البش xxري xxة س xxتجتاز ه xxذه امل xxرح xxلة م xxن االخ xxتبار ال xxصعب
لxحياتxها وتخxرج مxنها نxظيفة وطxاهxرة مxن املxفارقxات الxتاريxخية للسxلوك والxعادات بxل سxتلتحم وتxصبح شxعبًا
وأمـxة واحxدة ومxلتزمxة بxاملxهمة الxعسيرة فxي إيxجاد مxجتمع عxاملxي مxترابxط .يxقول حxضرة بxهاء اهلل" :إ َّ
ن ربOكم
ال OOرح OOمن ي OOحب أن ي OOرى م OOن ف OOي األك OOوان ك OOنفس واح OOدة وه OOيكل واح OOد أن اغ OOتنموا ف OOضل اهلل
ورحOمته فOي تOلك األيOام الOتي مOا رأت عOني اإلبOداع شOبهها طOوبOى ملOن نOبذ مOا عOنده ابOتغاء ملOا
عOند اهلل نشهOد أنَّOه مOن الOفائOزيOن) ."(2كxxمـا قxxال أيً x
xضا" :الxxيوم هxxو يxxوم الxxفضل األعxxظم والxxفيض األكxxبر،
وع xxلى الج xxميع أن يج xxدوا ال xxراح xxة واالط xxمئنان ب xxتمام االت xxحاد واالت xxفاق ف xxي ظ xxل س xxدرة ال xxعناي xxة اإلﻟﻬﻴﺔ…
ّ
ليحل مح ّله بساط آخر)."(3
فلسوف يرفع بساط هذا العالم
xيرا يxxجب أن يxxقال بxxأ َّن الxxدعxxوة الxxتي أتxxى بxxها حxxضرة بxxهاء اهلل تxxخاطxxب عxxقل وفxxؤاد األفxxراد مxxثلما الxxحال
وأخً x
فxي جxميع الxرسxاالت الxسماويxة الxتي ظهxرت عxبر الxتاريxخ .قxال حxضرة بxهاء اهلل فxي الxكتاب األقxدس" :هOذا
ديOن اهلل مOن قOبل ومOن بOعد" .إنَّxxها تxxدعxxو األفxxراد إلxxى إيxxجاد عxxالقxxات أوثxxق وأعxxمق مxxع الxxخالxxق سxxبحانxxه
وتxعالxى ،عxالقxات تxتناسxب مxع الxجنس البشxري الxذي دخxل مxرحxلة الxنضج .إ َّن جxميع الxقضايxا الxروحxية الxتي
تxكافxح مxن أجxلها اإلنxسانxية مxثل هxدف الxحياة والxبحث عxن الxذات وتxنمية قxدرات األفxراد قxد ذكxرت فxي هxذه
الفقرة التي جاءت على لسان حضرة بهاء اهلل:
"ولxكن يxا أخxي إ َّن الxشخص املxجاهxد الxذي أراد أن يخxطو بxقدم الxطلب والسxلوك فxي سxبيل مxعرفxة سxلطان
ال xxقدم ي xxجب ع xxليه ف xxي ب xxداي xxة األم xxر أن ي xxجعل ال xxقلب ال xxذي ه xxو مح xxل ظ xxهور تج xxلي األس xxرار ال xxغيبية اإلﻟﻬﻴﺔ،
مطه xً xرا وم xxنز ًه xxا ع xxن ك xxل غ xxبرة م xxظلمة م xxن غ xxبار ال xxعلوم اإلك xxتساب xxية وإش xxارات امل xxظاه xxر ال xxشيطان xxية وي xxجعل
الxxصدر الxxذي هxxو سxxريxxر ورود وجxxلوس مxxحبة املxxحبوب األزلxxي لxxطيفًا ونxxظيفًا وكxxذلxxك يxxقدس الxxقلب عxxن كxxل مxxا
١٤٢

xقدسxxا عxxن جxxميع الxxنقوش الشxxبحية والxxصور الxxظلية… وإذا مxxا أوقxxد
يxxتعلق بxxاملxxاء والxxطني يxxعني أن يxxجعله مx ً x
xب نxxسيم املxxحبة مxxن
فxxي الxxقلب سxxراج الxxطلب واملxxجاهxxدة والxxذوق والxxشوق والxxعشق والxxولxxه والجxxذب والxxحب وهّ x
شxxطر األحxxديxxة تxxزول ظxxلمة ظxxالل الxxشك والxxريxxب وتxxحيط أنxxوار الxxعلم والxxيقني بxxكل أركxxان الxxوجxxود .فxxفي ذلxxك
ال xxحني ي xxطلع ال xxبشير امل xxعنوي ك xxال xxصبح ال xxصادق م xxن امل xxدي xxنة اإلﻟﻬﻴﺔ ب xxال xxبشارة ال xxروح xxان xxية ويس xxتيقظ ال xxقلب
والنفس والروح من نوم الغفلة… وأما تلك املدينة فهي الكتب اإلﻟﻬﻴﺔ في كل عهد)."(1
الخاتمة
تحديات النجاح
فxي مxقدمxة الxكتاب ذكxرنxا وجxهة نxظر املسxتشرق الxبريxطانxي الxبروفxيسور إدوارد بxراون الxذي يxعتبر مxن أوائxل
املسxتشرقxني الxغربxيني الxذيxن أخxذوا عxلى عxواتxقهم دراسxة الxديxن الxبهائxي فxي بxالد فxارس فxي الxقرن الxتاسxع
عشxر ،أعxرب بxراون عxن إيxقانxه الxشخصي بxأ َّن هxذا الxديxن الxرضxيع ربxما يxكون بxدايxة ديxن عxاملxي جxديxد .وقxد
بxدا لxه بxأ َّن ذلxك قxد يxعتبر فxرصxة ثxمينة لxلعلماء والxباحxثني لxدراسxة كxيفية تxأسxيس وتxكويxن ديxن جxديxد .وكxنتيجة
ألبxxحاثxxه االبxxتدائxxية كxّ xرس إدوارد بxxراون الxxكثير مxxن وقxxته خxxالل الxxثالثxxة عxxقود الxxتالxxية لxxدراسxxة تxxاريxxخ وتxxأسxxيس
الxديxن الxبهائxي ،كxما كxتب بxعض املxقاالت االنxتقاديxة ونشـxر بxعض اآلثxار الxبابxية والxبهائxية املxترجxمة إلxى الxلغة
اإلنجليزية.
هxxذه الxxجهود لxxم تxxق ّدرهxxا عxxاملxيًا تxxلك الxxنفوس الxxتي عxxاصxxرت بxxراون آنxxذاك .وعxxلى الxxرغxxم مxxن أ َّن أعxxمالxxه جxxذبxxت
انxتباه بxعض زمxالئxه ،إالَّ أ َّن اآلخxريxن قxالxوا عxنه أ َّن اهxتمامxه كxان أكxثر مxما يسxتحقه األمxر الxذي رأوا أنَّxه لxم
ي xxكن س xxوى ح xxرك xxة إص xxالح داخ xxل ال xxدي xxن اإلس xxالم xxي .ن xxدد أح xxد ال xxكتاب ب xxال xxدراس xxات ال xxبهائ xxية ال xxتي ق xxام ب xxها
إدوارد براون وذكر ذلك في إحدى الجرائد العلمية املعروفة باسم ) The Oxford Magazineمجلة
أكسفورد( ووصفها بأنَّها "انتهاك صارخ للمنظور التاريخي)."(1
إ َّن ت xxاري xxخ ف xxترة امل xxائ xxة ع xxام ال xxتي أع xxقبت دراس xxات إدوارد ب xxراون ح xxول ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي أث xxبتت ص xxحة ح xxكمه
األ ّولxxي .فxxقد بxxدأ نxxظام ديxxني مسxxتقل يxxأخxxذ لxxه شxxكالً محxxد ًدا ويxxتواجxxد فxxي كxxل بxxقعة مxxن بxxقاع الxxعالxxم بخxxطى
ثxابxتة ولxو أنَّxها بxطيئـة .إنَّxه نxظام مxميز نxشأ فxي بxيئة إسxالمxية املxنظومxة مxميزة .ولxيس غxريxبًا أن نجxد املxفكريxن
املxxعاصxxريxxن املهxxتمني بxxمقارنxxة األديxxان مxxثل املxxؤرخ أرنxxولxxد تxxويxxنبي  Arnold Toynbeيxxعتبر الxxديxxن الxxبهائxxي
أح xxد أدي xxان ال xxعال xxم املس xxتقلة م xxثل امل xxسيحية واإلس xxالم .ك xxما ع xبّر ع xxنه ب xxنفس االت xxجاه ،ول xxكن ب xxأس xxلوب آخ xxر،
مxxسئولxxون فxxي الxxدول اإلسxxالمxxية .فxxي بxxدايxxة عxxام 1925م أصxxدرت املxxحكمة الشxxرعxxية الxxسنية فxxي بxxبا بxxمصر
ال xxحكم ال xxتال xxي" :إ َّن ال xxبهائ xxية دي xxن ج xxدي xxد ق xxائ xxم ب xxذات xxه… ف xxال ي xxقال ل xxلبهائ xxي مس xxلم وال ال xxعكس ك xxما ال ي xxقال
للبوذي أو البرهمي أو املسيحي مسلم وال العكس)."(2
xوحxxد شxxعوب وقxxبائxxل الxxعالxxم
يxxؤمxxن الxxبهائxxيون بxxأ َّن ديxxنهم الجxxديxxد املسxxتقل هxxذا لxxه الxxقدرة والxxقابxxلية عxxلى أن يxّ x
وس xxيعمل ف xxي املس xxتقبل ال xxبعيد ع xxلى إي xxجاد ح xxضارة ع xxامل xxية .إنَّ xxهم واث xxقون م xxن ذل xxك وع xxلى األخ xxص ع xxندم xxا
ي xxتجاوب أع xxضاء ال xxجام xxعة ل xxالم xxتحان xxات واالخ xxتبارات ال xxنات xxجة ع xxن ن xxجاح xxهم وت xxوف xxيقهم .أ َّم xxا االم xxتحان ف xxي
املفهوم البهائي فهو بحاجة إلى اهتمام خاص.
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قال حضرة بهاء اهلل بأ َّن االمتحانات هي ضرورية لنمو اإلنسان .وإن لم نتعرض لالمتحان واالختبار كما
يxقول حxضرة عxبد الxبهاء فxإ َّن الxقوى والxطاقxات الxكامxنة فxينا والxتي هxي مxن املxواهxب الxطبيعية املxتأصxلة فxي
الxxجنس البشxxري لxxن تxxنمو أو تxxتطور .قxxال حxxضرتxxه" :لxxوال االمxxتحان ملxxا امxxتاز الxxذهxxب اإلبxxريxxز مxxن املxxغشوش
ولوال االمتحان ملا تميز الشجاع من الجبان ولوال االمتحان ملا امتاز أهل الوفاء من أهل الجفاء".
هxذا املxفهوم يxطبق أي ً
xضا عxلى تxطويxر الxجامxعة الxبهائxية ذاتxها حxيث قxال حxضرة شxوقxي أفxندي" :والxواقxع أنَّ
تxاريxخ الxسنوات املxائxة األولxى يتحxلل إلxى سxلسلة مxن األزمxات الxداخxلية والxخارجxية الxتي تxختلف فxي شxدتxها
xقدارا مxxالئxً xما
ومxxدتxxها وتxxتفق فxxي آثxxارهxxا املxxدمxxرة املxxباشxxرة إالَّ أ َّن كxxل أزمxxة مxxنها كxxانxxت تxxطلق بxxصورة غxxيبية مً x
مxxن الxxقوة اإلﻟﻬﻴﺔ الxxتي تxxدفxxعه مxxن جxxديxxد إلxxى الxxتقدم والxxتفتح .وكxxان هxxذا الxxتفتح الجxxديxxد يxxولxxد بxxدوره كxxارثxxة
أعxظم يxتلوهxا انxطالق مxقدار أكxبر مxن الxعنايxة اإلﻟﻬﻴﺔ تxمكن أتxباعxه مxن أن يxتقدمxوا إلxى شxوط أبxعد ويxحققوا
له انتصارات أشد وق ًعا وإلزا ًما)."(2
وله xxذا ي xxكون م xxن امل xxفيد ت xxدارك األن xxواع الج xxدي xxدة م xxن االم xxتحان xxات ال xxتي أخ xxذت ت xxواج xxه ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ال xxيوم
باعتباره دينًا متمكنًا وسريع النمو .إ َّن التحديات الرئيسية التي تواجه الجامعة البهائية عبارة عن:
املحافظة على جامعة متحدة.
الوصول إلى مشاركة عاملية.
مواجهة املعارضة املتزايدة .
نموذجا يحتذى به للحضارة العاملية املنبثقة.
تأسيس نمط من الحياة البهائية يكون
ً
xتصت بxxها الxxجامxxعة الxxبهائxxية هxxي وح ّ xدتxxها واتxxحادهxxا .كxxما أ َّن املxxساعxxدة عxxلى
مxxن الxxعنايxxات اإلﻟﻬﻴﺔ الxxتي اخّ x
ت xxأل xxيف وت xxوح xxيد ال xxجنس البش xxري ت xxعتبر م xxن األه xxداف ال xxرئ xxيسية ل xxلجام xxعة ال xxبهائ xxية .وف xxي ع xxصر ازداد ف xxيه
الxxشك والxxريxxبة ،فxxإ َّن أعxxظم مxxا يxّ xميز الxxديxxن الxxبهائxxي هxxو أ َّن بxxعد مxxضي قxxرن واحxxد مxxن ظxxهوره اسxxتطاع أن
يxxعبر هxxذه املxxرحxxلة بxxأمxxان دون أن يxxعتريxxه الxxتمزّق واالنxxقسام وحxxافxxظ عxxلى وحxxدة أتxxباعxxه وهxxو مxxا يxxميّزه عxxن
بxxاقxxي أديxxان الxxعالxxم األخxxرى ،إذ ال يxxوجxxد ديxxن رئxxيسي يxxتصف بxxنفس الxxصفات والxxخصائxxص واملxxيزات الxxتي
ج xxاءت ف xxي ال xxبهائ xxية) .(1وم xxن امل xxالح xxظ أن ج xxميع األدي xxان ال xxسماوي xxة ب xxل وح xxتى ال xxوض xxعية اع xxتراه xxا ال xxتشعب
واالنقسام منذ مراحلها األولى وهذا التمزق امتد ليشمل املذاهب والطوائف التي انشعبت عنها ً
أيضا.
أ َّمxxا بxالنسxبة ألديxان الxعالxم األولxية فxإ َّن املxشكلة أقxل خxطورة .حxيث طxغت الxقضايxا واملxسائxل األخxرى األكxثر
أه xxمية ع xxلى اه xxتمام xxات وط xxاق xxات امل xxؤم xxنني .أ َّمxxا ب xxالنس xxبة ل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي ف xxإ َّن ال xxوح xxدة واالت xxحاد ه xxي ال xxسمة
امل xxميزة ل xxلدع xxوة ال xxتي ه xxي س xxماوي xxة ف xxي األص xxل .ول xxقد ن ّ xدد ح xxضرة ب xxهاء اهلل بش xxدة ب xxكل م xxحاول xxة ته xxدف إل xxى
xلما بxxأنَّxxه ال تxxوجxxد هxxناك مxxذاهxxب أو فxxرق فxxي الxxديxxن الxxبهائxxي سxxواء
إيxxجاد الxxفرقxxة أو التحxxزب فxxي الxxجامxxعة ،عً x
ف xxي ش xxكل ح xxرك xxة تح xxري xxري xxة أو أرث xxودك xxس أو م xxذه xxب تج xxدي xxدي .أ َّم xxا اخ xxتالف وج xxهات ال xxنظر ف xxهو م xxن األم xxور
والتحxزب .وبxناء عxليه فxإ َّن الxبهائxيني فxي جxميع بxقاع
ّx
الxطبيعية الxشخصية شxريxطة أن ال يxؤدي إلxى االنxقسام
العالم يعتبرون أعضاء في جامعة عضوية متحدة واحدة.
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ومxا يxحصل اآلن هxو أ َّن دائxرة الxديxن أخxذت فxي االتxساع بxشكل سxريxع فxي شxتى أرجxاء الxعالxم لxتضم فxي
عxxضويxxتها أفxxرا ًدا مxxن مxxختلف الxxطبقات والxxثقافxxات .هxxل يxxمكن لهxxذه الxxجامxxعة أن تxxحافxxظ عxxلى نxxفس الxxدرجxxة
مxxن الxxوحxxدة عxxندمxxا تxxكون بxxعض الxxجامxxعات اإلقxxليمية فxxيها مxxتقدمxxة عxxلى األخxxرى فxxي مxxجال تxxطبيق بxxعض
الxتعالxيم الxبهائxية فxي الxبيئة االجxتماعxية بxينما تxظل هxذه الxجامxعة لxعدة عxقود مxن الxزمxن متخxلفة عxن اآلخxريxن
xعمه الxx xضغوط
فxx xيما يxx xخص بxx xاملxx xصادر املxx xتاحxx xة لxx xها وقxx xدراتxx xها اإلداريxx xة؟ نxx xحن نxx xعيش الxx xيوم فxx xي عxx xصر تّ x x
ال xxسياس xxية ،ه xxل تس xxتطيع ال xxجام xxعات ال xxبهائ xxية ف xxي ال xxدول ال xxتي م xxزق xxتها امل xxخاص xxمات ال xxعرق xxية وال xxثقاف xxية أن
تسxxتمر فxxي الxxنمو عxxن طxxريxxق احxxتضانxxها لxxلعديxxد مxxن شxxعوب هxxذه الxxدول ذوي الخxxلفيات املxxتنوعxxة؟ إ َّن سxxلطة
بxيت الxعدل األعxظم هxامxة جً xدا لxوحxدة الxجامxعة الxبهائxية .هxل يسxتطيع هxذا الxديxن أن يxحافxظ عxلى الxضوابxط
واملxxبادئ الxxبهائxxية فxxي جxxامxxعة هxxي خxxليطة مxxن كxxافxxة الxxطبقات واألجxxناس وسxxريxxعة الxxنمو فxxي عxxصر انحxxدرت
فxxيه الxxقيم االجxxتماعxxية بxxشكل واسxxع؟ ولهxxذا السxxبب هxxل تسxxتطيع الxxجامxxعة الxxبهائxxية أن تxxحافxxظ عxxلى وحxxدة
الxعقيدة مxع األخxذ بxعني االعxتبار تxفاسxير وتxبيينات الxرمxوز املxقدسxة األسxاسxية فxي الxظهور الxبهائxي بxما فxيهم
ولي أمر اهلل حضرة شوقي أفندي)(1؟
التحxديxات وال
ّx
فxمن جxهة تxعتبر الxجامxعة الxبهائxية الxيوم فxي وضxع أفxضل بxكثير مxن املxاضxي فxي مxواجxهة هxذه
يxxمكن ألي شxxخص لxxديxxه الxxفهم والxxوعxxي املxxعقول لxxلتعالxxيم والxxتاريxxخ الxxبهائxxي أن يxxشكك فxxي مxxقام بxxيت الxxعدل
األعxxظم اإلﻟﻬﻲ بxxاعxxتباره السxxلطة التشxxريxxعية الxxوحxxيدة لxxلجامxxعة الxxبهائxxية .إ َّن الxxوثxxائxxق واملسxxتندات الxxخاصxxة
بهxxذا املxxوضxxوع كxxامxxلة وتxxم نشxxرهxxا بxxشكل واسxxع ويxxشارك كxxل أفxxراد الxxجامxxعة كxxل حسxxب مxxوقxxعه فxxي انxxتخاب
هxذه املxؤسxسة حسxب الشxروط والxضوابxط الxتي وضxعها حxضرة بxهاء اهلل .ويxقوم بxيت الxعدل األعxظم بxتوجxيه
وهxxدايxxة وتxxطويxxر الxxجامxxعة الxxبهائxxية الxxعاملxxية مxxن خxxالل خxxطط تxxبليغية عxxاملxxية مxxتعاقxxبة والxxتي تxxقوم فxxيها جxxميع
الهيئات واملنظمات بتنفيذ األدوار املحددة لها من قبل بيت العدل األعظم.
إ َّن أي مxحاولxة لxالعxتداء أو األذى قxد يxتعرض لxه الxديxن فxي هxذه املxرحxلة مxن تxاريxخه قxد يxكون سxببه الxتوسxع
الس xxري xxع ل xxلجام xxعة ال xxبهائ xxية واألوض xxاع غ xxير املس xxتقرة ف xxي ال xxعال xxم .خ xxالل ال xxسنوات ال xxحال xxية ان xxضمت إل xxى
الxxجامxxعة الxxبهائxxية عxxدة ألxxوف مxxن املxxؤمxxنني الجxxدد وأ َّن هxxذا الxxعدد فxxي تxxزايxxد م xطّرد .وهxxو أمxxر مxxحقق وعxxلى
األخ xxص ف xxي دول ال xxعال xxم ال xxثال xxث .إ َّن الج xxزء األك xxبر م xxن ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ال xxعامل xxية م xxك ّون م xxن أع xxضاء ج xxدد
احxxتضنوا األمxxر املxxبارك نxxتيجة إليxxمانxxهم بxxحضرة بxxهاء اهلل بxxاعxxتباره املxxبعوث الxxسماوي لهxxذا الxxعصر وأيً x
xضا
نتيجة النجذابهم لروح املحبة والوحدة العملية السائدة في املجتمع البهائي.
إ َّن ال xxكثير م xxن ه xxؤالء امل xxؤم xxنني الج xxدد ه xxم أم xيّون أي ال ي xxعرف xxون ال xxقراءة وال xxكتاب xxة وب xxال xxتال xxي ف xxإ َّن اس xxتحكام
وت xxمكني ال xxجام xxعة ال xxنام xxية ي xxعتمد ب xxدرج xxة ك xxبيرة ع xxلى س xxلسلة م xxن االت xxصاالت ورح xxالت ال xxبهائ xxيني إل xxى ت xxلك
املxناطxق الxتـي تxزداد تxعقي ًدا نxتيجة ألحxداث الxعـالxم املxتالحxقة .تxنبأ حxضرة عxبد الxبهاء وحxضرة شxوقxي أفxندي
بxأنَّxه سxيأتxي الxوقxت الxذي سxتنقطع فxيه االتxصاالت مxع املxركxز الxعاملxي نxتيجة لxالضxطرابxات االجxتماعxية بxشكل
عxxام وتxxدهxxور األوضxxاع )مxxثلما حxxدث أثxxناء الحxxرب الxxعاملxxية األولxxىوالxxثانxxية( وقxxد يحxxدث ذلxxك بxxني الxxحني واآلخxxر
وق xxد ت xxطول مل xxدة م xxن ال xxزم xxن .ه xxل ي xxمكن ل xxلنظام اإلداري ال xxبهائ xxي ال xxرض xxيع أن ي xxحاف xxظ ع xxلى وح xxدة ال xxعقيدة
والعمل -كما هو اآلن -خالل تلك الفترة؟
١٤٥

يxxؤمxxن الxxبهائxxيون بxxأ َّن الxxجواب هxxو "نxxعم" أل َّن عهxxد ومxxيثاق حxxضرة بxxهاء اهلل ضxxامxxن وحxxدة جxxامxxعته كxxما كxxان
الxحال خxالل الxسنني املxاضxية املxتعاقxبة .بxالxطبع لxلمؤسxسات الxبهائxية السxلطة الxالزمxة لxسحب الxعضويxة مxن
أي ش xxخص أو مج xxموع xxة أش xxخاص ي xxحاول xxون إي xxجاد ال xxتفرق xxة واالن xxقسام ف xxي ال xxجال xxية ب xxعد أن ي xxتم ت xxوج xxيه
النصائح واإلنذارات لهم .وعلى أي حال هناك أمر واحد واضح وهو أ َّن الجامعة البهائية أخذت تتجه نحو
مرحلة من التطور يمكن أن تتعرض وحدتها لضغوط حادة.
التحxxدي اآلخxxر الxxذي يxxواجxxه الxxجامxxعة الxxيوم هxxو تxxأمxxني مxxشاركxxة جxxموع أفxxرادهxxا فxxي فxxعالxxيات تخxxدم مxxصلحة
الxديxن .وألول وهxلة يxبدو أنَّxه مxن الxصعب أن يxشغل هxذا املxوضxوع جxميع أعxضاء الxجامxعة فxر ًدا فxر ًدا ذلxك ألنَّ
الxجامxعة الxبهائxية تxتكون مxن أفxراد عxاديxني دون رجxال ديxن ،ومxا يxميزهxا انxشغال كxافxة أعxضاء الxجامxعة مxن
الشريف إلى الوضيع في إدارة شئونها وتحقيق مصالحها.
هxxذه املxxيزة ال تxxعتبر عxxلى أي حxxال سxxمة إضxxافxxية لxxحياة الxxجامxxعة الxxبهائxxية بxxل ضxxروريxxة لxxنموهxxا وحxxياتxxها .إنَّ
"امل xxنطق ال xxوج xxودي"  Raison Detreل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي ه xxو ب xxناء ن xxوع ج xxدي xxد ل xxلمجتمع ال xxقادر ع xxلى أن ي xxصبح
xموذجxxا لxxحضارة عxxاملxxية ،وهxxو أمxxر مxxحقق الxxنجاح عxxلى األقxxل فxxي نxxظر مxxؤسxxس الxxديxxن وأتxxباعxxه فxxقط عxxندمxxا
ًx
نx
تسxxلك الxxجامxxعة الxxطريxxق الxxقويxxم نxxحو تxxحقيق هxxذه امل ّ xهمة .هxxذا الxxتقـدم يxxعتمد عxxلى تxxسخير املxxوارد البشxxريxxة
واملxصادر املxاديxة املxتعددة مxن أجxل هxذا الxغرض .وبxالنسxبة لxجامxعة صxغيرة نسxبيًا فxإ َّن الxحصول عxلى هxذه
املxوارد واملxصادر يxعتمد عxلى رغxبة جxميع أو غxالxبية أعxضاء الxجامxعة فxي املxشاركxة الxفعالxة لxبرامxجها .ال شxك
بxأ َّن بxيت الxعدل األعxظم أخxذ هxذه الxنقطة بxعني االعxتبار عxندمxا أشxار إلxى "املxشاركxة الxعاملxية" كxأحxد الهxدفxني
مxxن أولxxى خxxططه الxxعاملxxية الxxتي طxxرحxxت فxxي أبxxريxxل مxxن عxxام 1964م أي بxxعد سxxنة واحxxدة مxxن تxxأسxxيسه).(1
توضيحا لهذا املوضوع جاء في إحدى رسائل بيت العدل األعظم ما يلي:
ً
"… إ َّن مxxشاركxxة كxxل فxxرد أمxxر فxxي غxxايxxة األهxxمية وهxxي مxxصدر لxxلقوة واألهxxمية غxxير املxxعلومxxة لxxنا اآلن… وإن
قxام كxل فxرد مxؤمxن بxتنفيذ هxذه املxهام املxقدسxة فxإنَّxنا سxنندهxش مxن الxقوة املxضاعxفة الxتي سxتظهر لxلجسم كxله
والxتي بxدورهxا سxتؤدي إلxى نxمو أكxبر وإلxى شxمول عxنايxات أعxظم لxكافxة أركxان الxجامxعة .إ َّن السxر الxحقيقـي
الxxكامxxن فxxي املxxشاركxxة الxxعاملxxية يxxكمن فxxي رغxxبـة حxxضرة عxxبد الxxبهاء املxxتكررة بxxأ َّن عxxلى األحxxباء أن يxxكنوا كxxل
م xxحبة وع xxشق ل xxبعضهم ال xxبعض وأن ي xxتعاون xxوا م xxع ب xxعض وي xxكون xxوا ك xxنفس واح xxدة ف xxي ج xxسم واح xxد وب xxال xxتال xxي
ً
ومنيرا بالروح)."(2
ومنتعشا
يصبح الجسم حقيقيًا وعضويًا وصحيًا
ً
كxان لهxذا الxنداء تxطبيقات واضxحة فxي حxياة الxجامxعة الxبهائxية فxي الxعالxم الxغربxي .فxي جxامxعات أكxثر حxداثxة
فxي أفxريxقيا وأمxريxكا الxجنوبxية وآسxيا واملxحيط الxهادي الxتي دخxلها األمxر اإلﻟﻬﻲ بxواسxطة ثxلة مxن املxهاجxريxن
واملxبلغني مxن إيxران وأمxريxكا الxشمالxية فxإ َّن الxدعxوة ملxشاركxة عxاملxية كxانxت لxها أبxعاد أخxرى .فxفي هxذه املxناطxق
ي xxكون التح xxدي ال xxذي ي xxواج xxه غ xxال xxبية أع xxضاء ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية وه xxم م xxن س xxكان ت xxلك امل xxناط xxق األص xxليني ه xxو
تحملهم عبء املسئولية الكاملة في إدارة شئون األمر املبارك وتنمية ذلك بما يتفق والبيئة الثقافية لدولهم.
إ َّن ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ب xxصورة ع xxام xxة ق xxد ت xxقدم xxت ب xxشكل م xxلحوظ ف xxي ه xxذا االت xxجاه .ف xxال xxصور ال xxفوت xxوغ xxراف xxية
ألع xxضاء امل xxحاف xxل ال xxروح xxان xxية امل xxرك xxزي xxة ل xxبعض ه xxذه امل xxناط xxق وال xxدول )ف xxي ال xxواق xxع ح xxتى م xxن ب xxعض ال xxشعوب
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xبني نسxxبة عxxالxxية مxxن املxxهاجxxريxxن ولxxكن هxxذا األمxxر تxxغير اآلن تxxما ًمxxا .فxxغالxxبية الxxجامxxعات
األوروبxxية الxxصغيرة( تّ x
املxركxزيxة فxي الxعالxم يxديxر شxئونxها سxكانxها األصxليون ومxا تxبقى مxن أعxضائxها هxم مجxموعxة قxليلة .وعxلى أي
ح xxال ،إ َّن إدارة ش xxئون وش xxجون ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ه xxي الخ xxطوة األول xxى .إ َّن التح xxدي ال xxذي ي xxواج xxه ال xxسكان
األصxليني لهxذه الxجامxعات الxبهائxية الxكبيرة اآلن هxو تحxمل املxسئولxية الxكامxلة فxي تxحقيق وإنxجاز الxعديxد مxن
األنشxxطة املxxذكxxورة فxxي الخxxطط الxxعاملxxية املxxطروحxxة مxxن قxxبل بxxيت الxxعدل األعxxظم كxxتأسxxيس املxxدارس واملxxراكxxز
وت xxنظيم م xxشاري xxع ال xxتنمية االق xxتصادي xxة وأي ً x
xضا إي xxجاد رواب xxط وث xxيقة م xxع الس xxلطات ال xxحكوم xxية ع xxلى ج xxميع
املستويات.
ولxيس هxناك مxن تحٍّ xد يxواجxه املxشاركxني أعxظم مxن مxوضxوع نشxر رسxالxة حxضرة بxهاء اهلل .وعxلى الxرغxم مxن
أ َّن م xxعدل ن xxمو ال xxعضوي xxة ف xxي ال xxجام xxعة ي xxبدو أنَّ xxه ج xxيد م xxقارن xxة ب xxباق xxي األدي xxان ،ول xxكن إل xxى أن ت xxقبل الج xxموع
الxxغفيرة مxxن سxxكان الxxعالxxم دعxxوة حxxضرة بxxهاء اهلل فxxهناك حxxاجxxة إلxxى بxxعض الxxوقxxت .والسxxبب فxxي ذلxxك واضxxح
وه xxو أ َّن ه xxناك ق xxلة م xxن ال xxبهائ xxيني ي xxصرف xxون وق xxتهم ف xxي ت xxبليغ دي xxنهم وق xxد ي xxكون م xxرج xxع ذل xxك ه xxو ع xxدم ج xxواز
الxxضغط عxxلى الxxنفوس لxxقبول األمxxر اإلﻟﻬﻲ وهxxو مxxبدأ قxxد تxxحاول بxxعض الxxنفوس تxxع ّديxxه وتxxجاوزه .الxxواقxxع أنَّ
الxعديxد مxن الxبهائxيني قxد وفxقوا ونxجحوا فxي أمxر الxتبليغ دون أن يxتجاوزوا هxذا املxبدأ .وعxلى أي حxال ،يxبدو
واضحا أ َّن عالج هذه القضية يتم بمشاركة أوسع من قبل الجميع في أمر التبليغ.
ً
بxاخxتصار ،إ َّن الxوضxع الxحالxي يxفتح املxجال أمxام مxشاركxة مxتزايxدة ونشxطة مxن قxبل ألxوف الxبهائxيني الxذيxن مxا
زال xx xوا غ xx xير ن xx xشيطني ف xx xي ال xx xجام xx xعة .ه xx xل س xx xيتحقق ه xx xذا األم xx xر؟ أم أ َّن ال xx xضغوط وال xx xعوام xx xل ال xx xسياس xx xية
واالقxxتصاديxxة سxxتحول دون اسxxتخدام املxxؤمxxنني لxxطاقxxاتxxهم وإمxxكانxxاتxxهم فxxي تxxنفيذ الxxبرامxxج والخxxطط الxxبهائxxية
ك xxما ح xxدث ألع xxضاء ع xxدد م xxن امل xxنظمات ال xxدي xxنية األخ xxرى؟ وه xxل يس xxتطيع ال xxسكان األص xxليون ل xxلجام xxعات
املxxركxxزيxxة كxxبيرة الحجxxم أن يxxت ّكيفوا مxxع نxxموذج الxxحياة الxxبهائxxية الxxذي جxxاء مxxع جxxموع املxxهاجxxريxxن بxxحيث يّ xلبي
احxتياجxات مxنطقتهم ،وفxي نxفس الxوقxت يxظلون مخxلصني لxلتعالxيم واملxبادئ الxبهائxية؟ وهxل يسxتطيع هxؤالء أن
xتياجxا شxديً xدا مxن أجxل تxنفيذ بxرامxجها
يxقدمxوا املxوارد البشxريxة الxتي تxحتاجxها الxجامxعة الxبهائxية الxعاملxية اح ً x
الطموحة؟
هxxذه التحxxديxxات الxxتي نxxوقشxxت سxxاب ً xقا هxxي نxxوع مxxن الxxحوافxxز اإليxxجابxxية الxxتي بxxواسxxطتها تxxزدهxxر وتxxنجح هxxذه
الxxجامxxعة ذات الxxوضxxع الxxصحي الxxطبيعي .أمxxا التح ّ xديxxات األخxxرى فxxهي أقxxل أهxxمية .هxxناك نxxفوس تxxعارض
بش xxدة ت xxوس xxع ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي وف xxي ب xxعض ال xxحاالت ع xxازم xxة ع xxلى س xxحقه وم xxحوه .ب xxصورة ع xxام xxة ال ي xxرغ xxب
الxبهائxيون فxي بxحث هxذا املxوضxوع ولxكنه مxوضxوع أشxير إلxيه بxقوة فxي آثxارهxم املxقدسxة .ومxثال عxلى ذلxك يxقول
حضرة شوقي أفندي:
xطيرا بxاملxوازيxن االجxتماعxية والxديxنية
"إ َّن االضxطراب الxعاملxي الxراهxن قxد أطxلق مxن عxقالxه قxوى أخّ xلت إخxالالً خ ً
الxxسياسxxية واالقxxتصاديxxة فxxي نxxظام املxxجتمع اإلنxxسانxxي .ولxxم يxxكن مxxن املxxمكن االعxxتقاد بxxأ َّن هxxذا االضxxطراب
xري الxxعود ،هxxذا الxxديxxن الxxذي يxxمكن
فxxي بxxدايxxاتxxه لxxن تxxكون لxxه نxxتائxxج سxxلبية بxxالنسxxبة ملxxؤسxxسات ديxxن يxxافxxع طّ x
لxتعالxيمه ومxبادئxه أن يxكون لxها آثxار حxيويxة ومxباشxرة عxلى كxل هxذه املxجاالت اإلنxسانxية فxي الxحياة والسxلوك.
فxليس الxعجب إذًا أن يجxد الxبهائxيون أنxفسهم وسxط دوامxة مxن الxعواطxف املxتضاربxة والxتيارات املxتناحxرة وقxد
١٤٧

ك xxبلت ح xxري xxات xxهم ،وسفه xxت م xxعتقدات xxهم ،وه xxوج xxمت م xxؤس xxسات xxهم ،وش xxوه xxت م xxقاص xxده xxم ،وه xxددت س xxلطتهم،
ورفضت دعوتهم)."(1
إ َّن هxذا الxهجوم بxأي شxكل كxان ،قxد اسxتمر طxيلة فxترة مxن عxمر هxذا الxديxن الxيافxع والxذي امxتد عxبر أكxثر مxن
مxائxة وخxمسني سxنة .وفxي الxسنني األخxيرة أخxذ هxذا الxهجوم يxزداد ويxنمو بxشكل جxاد مxما يسxتدعxي الxحاجxة
xوح xxد وف xxعال م xxن ج xxان xxب ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ال xxعامل xxية .وف xxي ب xxعض ال xxدول اإلس xxالم xxية أص xxبحت
إل xxى ت xxجاوب م x ّ x
املxxعارضxxة فxxي شxxكل حxxمالت مxxكشوفxxة مxxن االضxxطهاد والxxتنكيل ،وفxxي إيxxران وهxxي مهxxد ظxxهور هxxذا الxxديxxن،
كانت النتيجة معاناة إنسانية بشكل واسع.
إ َّن الxذنxب الxرئxيسي لxلبهائxية مxن وجxهة نxظر عxلماء الxشيعة املسxلمني هxو وجxود هxذا الxديxن .حxيث يxعتقد عxلماء
اإلسxالم األصxولxيون بxأ َّن محxم ًدا عxليه السxالم هxو آخxر املxرسxلني مxن جxانxب الxحق تxبارك وتxعالxى وأ َّن اإلسxالم
هxو آخxر األديxان الxسماويxة لxلجنس البشxري .عxلى ضxوء ذلxك وبxشكل أدقّ فxإنَّxه يسxتحيل ألي ديxن جxديxد أن
حxxيز الxxوجxxود .ولxxكن هxxؤالء اضxxطروا أن يxxتعامxxلوا مxxع الxxحقيقة بxxأ َّن الxxديxxن الxxبهائxxي لxxه وجxxود وأنَّxxه
يظهxxر إلxxى ّx
ي xتّسع وي xxنمو بس xxرع xxة وله xxذا اتّ xxهم املس xxلمون األص xxول xxيون وع xxلى األخ xxص ش xxيعـة إي xxران ال xxدي xxن ال xxبهائـ xxي ب xxأنَّ xxه
"بxxدعxxة" و"حـxxركxxة سxxياسxxية" أو "مxxؤامxxرة ضxxد اإلسxxالم" وأ َّن الxxقضـاء عxxلى هxxذا الxxديxxن هxxو نxxوع مxxن الخxxدمxxة
للحق تبارك وتعالى.
أث xxناء ح xxكم ال xxشاه ف xxي إي xxران وت xxجاوبً xxا م xxع ض xxغوط رج xxال ال xxدي xxن ل xxم ي xxحصل ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي ع xxلى االع xxتراف
امل xxدن xxي ل xxه م xxن ق xxبل الس xxلطات ك xxما ه xxو ح xxال األق xxليات ال xxدي xxنية ال xxثالث األخ xxرى وه xxي ال xxيهودي xxة وامل xxسيحية
xظرا أل َّن الxxحقوق املxxدنxxية فxxي إيxxران تxxعتمد عxxلى االعxxتراف الxxرسxxمي املxxمنوح لxxلديxxن فxxإ َّن ذلxxك
والxxزردشxxتية .ونً x
يxعني أ َّن أكxثر مxن ثxالثxمائxة ألxف بxهائxي  -وهxذا الxعدد يxزيxد عxن كxافxة األقxليات الxديxنية األخxرى -ال يxتمتعون
بحماية القوانني املدنية.
نxxتيجة لxxذلxxك أصxxبح الxxبهائxxيون فxxي مxxعرض أليxxة مxxضايxxقات أو اضxxطهادات مxxن قxxبل الxxغالxxبية املسxxلمة ،حxxيث
ت xxعرض xxت امل xxقاب xxر ال xxبهائ xxية ل xxالن xxتهاك م xxن ق xxبل ال xxرع xxاع م xxن أف xxراد ال xxشعب ،وأه xxني ال xxطالب ال xxبهائ xxيون ف xxي
مxxدارسxxهم وسxّ xموا "بxxالxxبابxxي الxxقذر" ،وحxxرم الxxبهائxxيون مxxن الxxوظxxائxxف فxxي عxxدة فxxروع مxxن الخxxدمxxة املxxدنxxية كxxما
ضxرب الxعديxد مxنهم واغxتصبوا بxل وقxتلوا فxي عxدة مxواقxع عxندمxا ثxار املxتعصبون ضxدهxم بتحxريxض مxن رجxال
الxديxن الxشيعة .ومxن أجxل تxحويxل األنxظار عxن الxقضايxا الxسياسxية واالقxتصاديxة كxان نxظام الxشاه فxي بxعض
األح xxيان ي xxقوم ب xxإش xxعال ن xxار ال xxفتنة ض xxد ال xxبهائ xxيني وي xxق ّدم xxهم ك xxبش ف xxداء .وف xxي ع xxام 1955م ك xxان ه xxناك
اضطهاد منظّم ضد البهائيني مما استدعى تدخل هيئة األمم املتحدة آنذاك).(1
وبxxعد انxxدالع الxxثورة اإلسxxالمxxية فxxي إيxxران فxxي عxxام 1979م أصxxبح الxxوضxxع أكxxثر سxxو ًءا حxxيث تxxمت مxxصادرة
األمxالك الxبهائxية تxحت إشxراف رجxال الxديxن الxشيعة الxذيxن أصxبحوا فxي السxلطة وانxتهكت حxرمxة املxقدسxات
الxبهائxية ود ّمxxر جxزء كxبير مxنها كxما أزيxلت املxقابxر الxبهائxية بxالجxرافxات وعxزل الxبهائxيون مxن وظxائxفهم وألxغيت
مxعاشxاتxهم الxتقاعxديxة وصxودرت أمxوالxهم وطxرد الxطلبة مxن املxدارس فxي شxتى أنxحاء إيxران .أ َّمxا دسxتور الxدولxة
اإلسxالمxي الجxديxد الxذي وضxع فxي خxريxف عxام 1979م فxقد حxرم الxبهائxيني مxن أي نxوع مxن الxحقوق املxدنxية
مذكورا في الدستور امللكي السابق.
بل وتعدى الحرمان ما كان
ً
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وف xxي ص xxيف ع xxام 1980م ب xxدأت ل xxجان ال xxثورة ب xxال xxقبض ع xxلى أع xxضاء امل xxحاف xxل ال xxروح xxان xxية املح xxلية وامل xxرك xxزي xxة
بxاإلضxافxة إلxى بxعض الxنفوس الxبارزة وأصxدرت أحxكا ًxمxا وصxلت إلxى حxد اإلعxدام .وعxلى الxرغxم مxن أ َّن مxمثل
الxنظام خxارج إيxران أعxلن بxأ َّن هxذه اإلعxدامxات هxي "لxجواسxيس" ولxكن صxحيفة االتxهام أشxارت بxأ َّن الxتهمة
تxرجxع إلxى اعxتناق الxبهائxية والxعضويxة فxي الxجامxعة الxبهائxية وهxي الجxرائxم الxتي أديxنوا بسxببها ،وقxد عxرض
عxxليهم الxxرجxxوع إلxxى اإلسxxالم مxxقابxxل اإلفxxراج عxxنهم .ونxxقلت الجxxرائxxد والxxصحف اإليxxرانxxية الxxحكومxxية أنxxباء هxxذه
)(1
xيرا
اإلعxدامxات واالضxطهادات األخxرى ضxد الxبهائxيني واعxتبرت ذلxك وسxيلة لxقمع وسxحق هxذه الحxركxة  .وأخ ً
فxxي شهxxر آب )أغسxxطس( مxxن عxxام 1983م أعxxلنت الxxحكومxxية اإلسxxالمxxية رسxxميًا عxxن حxxظر ومxxنع املxxؤسxxسات
ال xxتعليمية وال xxخيري xxة وال xxدي xxنية ال xxبهائ xxية ف xxي إي xxران .وت xxنفيذًا ل xxلمبدأ ال xxبهائ xxي ب xxإط xxاع xxة ال xxحكوم xxة ق xxام امل xxحفل
الxروحxانxي املxركxزي لxلبهائxيني فxي إيxران بح ّxل جxميع املxحافxل الxروحxانxية املحxلية ومxن ثَّ xم أعxلن عxن ح ّxل نxفسه
أي ً
xضا .وعxلى الxرغxم مxن هxذا اإلذعxان ،بxدأت السxلطات بxسجن كxافxة أعxضاء املxحافxل املنحxلة بxاعxتبار أ َّن قxرار
الحxل لxه أثxر رجxعي .وقxد اسxتمع الxكونxغرس األمxريxكي إلxى شxهادة قxويxة بxأ َّن الxسجناء الxبهائxيني تxم تxعذيxبهم
بشكل منظم من أجل إجبارهم على إنكار دينهم واالعتراف بأنَّهم جواسيس.
أ َّمxا تxجاوب الxبهائxيني لهxذا الxهجوم فxكان لxه شxكلني .فxعندمxا فشxلت جxميع املxناشxدات املxتكررة لxدى السxلطات
الxحكومxية تxركxزت الxجهود عxلى املسxتوى الxدولxي مxن أجxل الxتدخxل واملxساعxدة .بxدايxة وفxي صxيف عxام 1980م
xرارا ب xxال xxتندي xxد به xxذه األع xxمال ال xxوح xxشية وم xxن ث َّ xم ب xxدأت ع xxدة ح xxكوم xxات
أص xxدر ال xxبرمل xxان ال xxكندي ب xxاإلج xxماع ق ً x
ب xxال xxضغط ع xxلى إي xxران م xxن أج xxل وق xxف ح xxملة اإلره xxاب ه xxذه .ك xxما أص xxدر ال xxبرمل xxان األوروب xxي ف xxي خ xxري xxف ع xxام
xرارا ح xxول ه xxذا امل xxوض xxوع وم xxن ثَّ x xم ع xxقدت م xxنظمات األم xxم املتح xxدة س xxلسلة م xxن الج xxلسات ل xxسماع
 1980ق ً x
م xxختلف ال xxشهادات ح xxول اض xxطهاد ال xxبهائ xxيني ف xxي إي xxران انته xxت إل xxى مج xxموع xxة م xxن ال xxقرارات .أح xxد ه xxذه
ال xxقرارات ص xxدر ف xxي شه xxر م xxارس )آذار( م xxن ع xxام 1984م وال xxذي ب xxموج xxبه فّ x xوض ال xxسكرت xxير ال xxعام ل xxألم xxم
املتح xxدة ب xxال xxبحث والتح xxري ح xxول ه xxذا األم xxر .أ َّم xxا ال xxكون xxغرس األم xxري xxكي ف xxقد نّ x xدد م xxرت xxني بش xxدة اض xxطهاد
وتعذيب البهائيني.
إ َّن الxضغوط الxدولxية تxتزايxد كxل سxنة مxؤديxة إلxى تxنديxد مxتزايxد لxلنظام اإليxرانxي فxي وسxائxل اإلعxالم وانxتقادات
ح xxادة ص xxدرت م xxن م xxندوب xxي م xxنظمات األم xxم املتح xxدة .وف xxي ع xxام 1994م ي xxبدو أ َّن الس xxلطات ال xxرئ xxيسية ف xxي
xثيرا مxxن الxxناحxxية الxxسياسxxية
طهxxران تxxوصxxلت إلxxى نxxتيجة مxxفادهxxا بxxأ َّن انxxتهاك حxxقوق الxxبهائxxيني بxxدأ يxxكلفهم كً x
واالق xxتصادي xxة ،ول xxذا ان xxخفضت ب xxشكل ح xxاد ع xxمليات إع xxدام أع xxضاء ال xxجام xxعة وس xxجنهم ول xxكن امل xxضاي xxقات
الxxيومxxية مxxا زالxxت مسxxتمرة .ويxxبدو أ َّن الxxنظام لxxم يxxغير مxxن سxxياسxxته األصxxلية فxxفي عxxام  1993كxxشف مxxمثل
األم xxم املتح xxدة ال xxخاص ال xxسيد /ري xxنال xxدو ج xxال xxيندو ل xxلجنة ح xxقوق اإلن xxسان ع xxن وث xxيقة س xxري xxة إي xxران xxية ح xxكوم xxية
تشير إلى برنامج منظّم بهدف خنق وقمع األقلية البهائية بشكل ال يثير االنتباه العاملي.
ومxxا يxxلفت الxxنظر فxxي قxxضية األقxxلية الxxبهائxxية اإليxxرانxxية هxxو كxxشفها ملxxدى فxxاعxxلية نxxظام حxxقوق اإلنxxسان الxxتابxxع
لxxألمxxم املتحxxدة .فxxلجنة حxxقوق اإلنxxسان الxxتابxxعة لxxهيئة األمxxم املتحxxدة وعxxلى الxxرغxxم مxxن ثxxقل عxxملها وبxxطئه فxxإنَّ
الxقرارات والxتوصxيات الxتي تxصدرهxا تxسهم فxي عxزل حxكومxة غxير مxتعاونxة عxن الxعالxم بxل وتxعرض الxسياسxة
الخارجية لتلك الحكومة واقتصادها إلى سلسلة من العواقب الوخيمة.
١٤٩

وعلى املدى الطويل فإ َّن نتيجة األعمال ستنعكس على الجامعات البهائيـة اإليرانية ذاتها .وعلى الرغم من
ه xxجوم ع xxلماء ال xxدي xxن ف xxإ َّن ال xxبهائ xxيني اإلي xxران xxيني اس xxتطاع xxوا امل xxحاف xxظة ع xxلى م xxوق xxفهم ال xxثاب xxت م xxن اح xxترام xxهم
لxإلسxالم .فxاإلدعxاء بxأ َّن ديxنهم مxناهxض لxإلسxالم أضxحى غxير صxحيح .فxقد أشxاروا بxأ َّن األشxخاص عxندمxا
ي xxصبحون ب xxهائ xxيني ف xxإ َّن ال xxعدي xxد م xxنهم م xxن الخ xxلفيات امل xxسيحية وال xxيهودي xxة وال xxبوذي xxة وال xxهندوس xxية ف xxي ال xxواق xxع
يؤمنون ويقبلون الدين اإلسالمي باعتباره دينًا سماويًا وأ َّن رسوله منزل من عند اهلل العلي القدير.
ك xxما شه xxد الج xxميع ب xxأ َّن ال xxجام xxعة ال xxبهائ xxية ت xxحترم م xxبدأه xxا ال xxخاص ب xxإط xxاع xxة ال xxحكوم xxة وال xxبعد ع xxن األح xxزاب
الxxسياسxxية .وعxxلى الxxرغxxم مxxن أ َّن الxxبهائxxيني هxxم أكxxثر األقxxليات اضxxطها ًدا فxxي إيxxران املxxعاصxxرة فxxإنَّxxهم رفxxضوا
االشxxتراك فxxي الxxعديxxد مxxن االنxxتفاضxxات املxxدنxxية الxxتي دعxxا إلxxيها الxxخصوم الxxسياسxxيون لxxلحكومxxة اإلسxxالمxxية
اإليxرانxية بهxدف إسxقاط هxذه الxحكومxة .وفxي الxواقxع رفxضت الxجامxعة الxبهائxية فxي إيxران خxالل الxسنة األولxى
مxن بxدء االضxطهاد طxلب الxتدخxل الxدولxي لحxمايxتها عxلى أمxل إعxطاء الxفرصxة لxلنظام مxن أجxل وقxف حxمالت
االض xxطهاد وال xxتعذي xxب ض xxده xxا .ه xxذه ال xxسياس xxة ال xxتي ي xxعتقد ال xxبهائ xxيون أنَّ xxها س xxتحميهم ع xxلى األم xxد ال xxطوي xxل
كانت قد اتبعت أثناء حكم الشاه.
xمر بxها الxبهائxيون فxي إيxران لxها فxوائxد
مxن نxاحxية مxوضxوعxية بxحتة يxمكن الxقول بxأ َّن املxحنة املxعاصxرة الxتي ي ّ
هxامxة لxلديxن عxلى الxرغxم مxن فxداحxة الxثمن .إ َّن الxجهود الxدولxية الxتي بxذلxت لxتخفيف مxعانxاة الxبهائxيني اسxتلزمxت
االتxصال بxاملxسئولxني الxحكومxيني واألكxاديxميني ووسxائxل اإلعxالم وعxامxة الxشعب فxي مxناطxق عxديxدة مxن الxعالxم
وت xxعري xxفهم ب xxطبيعة ال xxدي xxن ال xxبهائ xxي وأه xxداف xxه وت xxعال xxيمه .ف xxمن ط xxبيعة امل xxواض xxيع ال xxتي ط xxرح xxت ب xxرزت ال xxسمة
الxxتقدمxxية والسxxلمية لxxلجامxxعة الxxبهائxxية .أ َّمxxا بxxالنسxxبة لxxلبهائxxيني خxxارج إيxxران فxxقد نxxهضوا جxxميعا متّحxxديxxن فxxي
الxدفxاع عxن إخxوانxهم املxؤمxنني ضxد الهجxمات الxوحxشية والxفجائxية الxتي تxعرضxوا لxها مxما أدى ذلxك دون شxك
إلى تعزيز شـأن الدين ورفع مكانته .وفوق كل ذلك فإ َّن القدرة البطولية والتضحية التي ظهرت من األحباء
اإليxرانxيني كxانxت داللxة قxاطxعة عxلى وجxود قxوة روحxانxية جxوهxريxة كxامxنة فxي هxذا الxديxن .مxرة أخxرى تxحقق املxثل
الxxقديxxم الxxقائxxل" :إ َّن دمxxاء الشهxxداء هxxي بxxذور الxxديxxن" ولxxكن هxxذه املxxرة كxxان كxxل ذلxxك أمxxام عxxدسxxات الxxتلفزيxxون
في العالم.
xحصورا فxxي املxxجتمعات اإلسxxالمxxية فحسxxب بxxل واجxxه الxxبهائxxيون عxxداء مxxن
إ َّن اضxxطهاد الxxبهائxxيني لxxم يxxكن مx
ً
األنxxظمة االسxxتبداديxxة أيً x
xضا .فxxفي أملxxانxxيا الxxنازيxxة تxxم حxxظر الxxبهائxxية بxxصورة رسxxمية ومxxنع نxxشاطxxها .والسxxبب
الxxرئxxيسي لxxذلxxك يxxرجxxع إلxxى تxxعالxxيم الxxبهائxxية الxxخاصxxة بxxوحxxدة الxxجنس البشxxري .وفxxي الxxدول الxxشيوعxxية كxxان
الxxقمع تxxقريxبًا شxxامxالً وكxxامxالً .فxxالxxنظريxxة املxxاركxxسية الxxتي تxxنكر وجxxود اهلل ووجxxود الxxروح والxxتي تxxعتبر الxxتاريxxخ
االج xxتماع xxي ل xxلجنس البش xxري م xxبني ع xxلى ال xxفلسفة امل xxادي xxة ال ت xxعير ل xxلدي xxن ال xxبهائ xxي أي اه xxتمام .وف xxي ع xxلم
xهورا إﻟﻬﻴﺎ جxديً xدا ال يxعني شxيء .وفxي االتxحاد الxسوفxيتي الxسابxق ألxقي
وصxف الxكون عxند مxاركxس فxإ َّن ظ ً
ال xxقبض ع xxلى ال xxعدي xxد م xxن ال xxبهائ xxيني وأب xxعدوا إل xxى س xxيبيري xxا وحّ x xلت امل xxحاف xxل ال xxروح xxان xxية وص xxودرت ال xxكتب
والxxسجالت واملxxحفوظxxات وحxxظر الxxنشاط الxxتبليغي .كxxما اسxxتولxxت السxxلطات عxxلى مxxبنى مشxxرق األذكxxار فxxي
ع xxشق آب xxاد وه xxو أول م xxعبد ب xxهائ xxي ف xxي ال xxعال xxم واس xxتخدم xxته م xxرك xزًا ح xxكوم ً xيا) .(1إ َّن درج xxة ال xxقمع واإلخ xxماد
١٥٠

تxتفاوت مxن دولxة شxيوعxية إلxى أخxرى ولxكن فxي جxميع األحxيان وضxعت قxيود شxديxدة عxلى الxجامxعة الxبهائxية
التي تواجدت في هذه الدول).(2
ومxع سxقوط جxدار بxرلxني تxغيرت األوضxاع بxشكل سxريxع ومxثير فxي دول الxكتلة الشxرقxية شxملت جxميع جxوانxب
الxحياة .ومxنذ عxام 1990م تَّ xم تxأسxيس عxدة مxحافxل روحxانxية مxركxزيxة جxديxدة فxي تxلك املxناطxق مxن الxعالxم كxما
تxxزايxxدت أعxxداد املxxحافxxل الxxروحxxانxxية املحxxلية وطxxرحxxت عxxدة بxxرامxxج فxxعالxxة مxxن أجxxل تxxرجxxمة وطxxبع اآلثxxار الxxبهائxxية
وجعلها متاحة بلغات متعددة.
xتمرا مxن عxدة مxمثلني لxطوائxف مxسيحية وعxلى األخxص مxن جxماعxات
xيرا تح ّxمل الxديxن الxبهائxي هxجو ًمxا مس ً
وأخ ً
الxتبشير) .(3فxالxفعالxيات الxتبشيريxة تxكون عxادة غxير مxثمرة وعxقيمة فxي املxناطxق اإلسxالمxية والشxرق األوسxط.
أشxxار املسxxتشرق الxxبريxxطانxxي إدوارد بxxراون قxxبل أكxxثر مxxن سxxبعني سxxنة بxxأ َّن عxxد ًدا مxxن املبشxxريxxن املxxسيحيني
ال xxذي xxن أق xxروا بفش xxل ج xxهوده xxم أظه xxروا ع xxن اس xxتياءه xxم م xxن ال xxنجاح ال xxذي ح xxققه امل xxب ّلغون ال xxبهائ xxيون ال xxذي xxن
يxعملون فxي نxفس املxنطقة .وقxد ازداد هxذا الxعداء عxندمxا أخxذ الxديxن الxبهائxي يxتقدم ويxتسع بxشكل كxبير فxي
الxxدول الxxغربxxية وأيً x
xضا بxxني األشxxخاص مxxن ذوي الخxxلفية املxxسيحية .أ َّمxxا رد فxxعل املبشxxريxxن املxxسيحيني فxxكان
ان xxضمام xxهم إل xxى ن xxظرائ xxهم املس xxلمني ف xxي ال xxهجوم ب xxشكل ع xxنيف ع xxن ط xxري xxق نش xxر امل xxطبوع xxات ال xxتي ت xxهاج xxم
الxxبهائxxية وأهxxدافxxها وتxxعالxxيمها .إ َّن الxxديxxن الxxذي تxxعرض لxxالضxxطهاد بxxصورة وحxxشية فxxي الشxxرق وجxxد نxxفسه
اآلن يxتعرض إلxى تxشويxه وتحxريxف كxبير لxتاريxخه وتxعالxيمه فxي الxغرب وإلxى جxهود مxبذولxة إلظxهاره بxأنَّxه مxعاد
للمسيحية).(1
إ َّن الxxهجوم املxxنظم عxxلى الxxبهائxxية بxxواسxxطة الxxكنائxxس املxxسيحية أصxxبح شxxدي ً xدا بxxالxxذات فxxي أملxxانxxيا .فxxفي عxxام
1953م تxxقدمxxت الxxجامxxعة الxxبهائxxية فxxي أملxxانxxيا بxxطلب لxxلحصول عxxلى قxxطعة أرض فxxي مxxديxxنة فxxرانxxكفورت مxxن
أجxل بxناء أول مشxرق أذكxار )مxعبد( بxهائxي فxي الxقارة األوروبxية .شxنت الxكنائxس الxبروتسxتانxتية سxلسلة مxن
االع xxتراض xxات وان xxضمت إل xxيها الس xxلطات ال xxكاث xxول xxيكية املح xxلية م xxما أدى إل xxى ص xxراع ام xxتد مل xxدة س xxت س xxنوات
استطاعت في النهاية الجامعة البهائية أن تحصل على األرض وعلى الرخصة ببناء املعبد.
xثمـرا وبxنّاء أي ً
xضا .فxفي عxام 1959م
xيرا تxبني بxأ َّن املxعارضxة والxعداء ال يxكون غxير مجxد فحسxب وإنَّxما م ً
وأخ ً
ت xxم ال xxحصول ع xxلى رخ xxصة ال xxبناء للمخ xxطط امل xxعماري ال xxذي أع xxده وص xxممه وف xxاز ب xxه امل xxهندس امل xxعماري ت xxيتو
روش xxول xxي  Teuto Rocholiوف xxي ع xxام 1963م ش xxارك ع xxدة أل xxوف م xxن ال xxبهائ xxيني األوروب xxيني ف xxي م xxراس xxم
االفxتتاح الxرسxمي لxلمعبد .ولxيس عxجيبًا أ َّن املxعارضxة املxكشوفxة مxن الxخصوم كxان لxه األثxر فxي كxتابxة الxعديxد
مxن املxقاالت الxصحفية وبxث الxبرامxج اإلذاعxية الxتي نxاصxرت وأيxدت الxجامxعة الxبهائxية والxتي أ ّدت فxي الxنهايxة
إلى نشر تعاليم ومبادئ الدين البهائي وطبيعتها بشكل واسع لم يسبق له مثيل في شتى أرجاء أملانيا.
وفxx xي عxx xام 1981م قxx xام الxx xدكxx xتور كxx xيرت هxx xوتxx xن Kurt Huttenوهxx xو مشxx xرف وكxx xالxx xة إعxx xالن بxx xروتسxx xتانxx xتية
اس xx xمها Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragenوك xx xات xx xب ل xx xعدة م xx xقاالت ض xx xد األم xx xر
امل xxبارك ،ق xxام ب xxاس xxتغالل م xxقال ك xxتبه ش xxخص ب xxهائ xxي ي xxدع xxى ف xxراس xxيسكو ف xxيسيشياFrancesco Ficicchia
ولxxكنه طxxرد فxxيما بxxعد مxxن الxxجامxxعة الxxبهائxxية ألنَّxxه كxxان يxxسعى إلxxى تxxشويxxه سxxمعة الxxديxxن بxxشكل عxxلني .وعxxلى
١٥١

الxرغxم مxن أ َّن مxقال الxسيد فxيسيشيا كxان يxضمر سxوء نxية ومxصلحة ذاتxية ،وعxلى الxرغxم مxن أ َّن كxاتxب املxقال
كxان يxفتقد الخxلفية الxعلمية الxالزمxة فxإ َّن وكxالxة اإلعxالن قxامxت بxطباعxة نxسخ مxنه ووزعxته بxشكل واسxع واعxتبر
جز ًءا من سلسلة أبحاث علمية.
xيرا أخxذ ثxالثxة مxن الxبهائxيني املxطلعني األملxان عxلى عxاتxقهم املxسئولxية الxشاقxة فxي الxرد عxلى هxذا الxهجوم
وأخ ً
ال xxعنيف وال xxتشوي xxه ل xxلحقيقة ال xxذي اس xxترس xxله ال xxكتاب .وف xxي ال xxكتاب ال xxذي ق xxام xxت ب xxطبعه ه xxيئة ط xxبع مس xxتقلة
اسxxمها Olms Verlagجxxاء الxxجواب فxxي أكxxثر مxxن سxxتمائxxة صxxفحة مxxليئة بxxالxxتفاصxxيل واملسxxتندات واألعxxمال
التي قامت بها الجامعة البهائية.
وبxxالنسxxبة لxxألزمxxة الxxتي تxxفاعxxلت حxxول بxxناء مشxxرق األذكxxار فxxإ َّن املxxنشورات الxxتي هxxاجxxمت الxxبهائxxية يxxبدو أنَّxxها
أفxادتxه أكxثر مxما أضxرت بxه ،وأ َّن اإلنxجاز الxذي تxحقق فxي فxترة وجxيزة مxا كxان يxمكن لxلبهائxيني تxحقيقه لxعـدة
سxنوات .هxذا الxبحث لxفت نxظر الxعلماء األملxان إلxى املxواضxيع األسxاسxية واملxصادر الxرئxيسية لxلتاريxخ الxبهائxي
وأصوله ومعتقداته وشكك بصورة كبيرة في مصداقية أولئك الذين حاولوا تشويه صورته دون مبرر.
كxxما وقxxعت مxxؤخxً xرا أزمxxة فxxي مxxنطقة أخxxرى مxxن أملxxانxxيا مxxما عxxزز وضxxع الxxجامxxعة الxxبهائxxية فxxيها .فxxفي مxxنطقة
تxوبxنجن Tubingenرفxض املxسئول الxقانxونxي ملxحكمة املxنطقة تxسجيل املxحفل الxروحxانxي املحxلي بسxبب أنَّ
ن xxظام االن xxتخاب xxات ال xxبهائ xxي ال xxذي ي xxمر ب xxثالث م xxراح xxل ي xxتعارض م xxع ال xxقوان xxني األمل xxان xxية .اس xxتأن xxف امل xxحفل
الxروحxانxي املxركxزي ألملxانxيا هxذا الxقرار لxدى املxحكمة الxدسxتوريxة الxفدرالxية الxعليا .جxاء فxي الxحكم املxميز الxذي
ص xxدر م xxن ه xxذه امل xxحكمة ب xxأ َّن ال xxنظام اإلداري ال xxبهائ xxي ه xxو ج xxزء ال يتج xxزأ م xxن ال xxدي xxن ن xxفسه وب xxال xxتال xxي غ xxير
خاضع للقيود القانونية املذكورة.
وهxكذا فxفي األرض الxتي حxاول فxيها املxعارضxون املxسيحيون بxذر الxشكوك حxول وضxع هxذا الxديxن بxاعxتباره
ديxنًا رسxميًا ومxعترفًxا بxه ،فxإ َّن كxلمات الxقاضxي فxي حxيثيات الxحكم املxذكxور لxها أهxمية خxاصxة حxيث قxال" :فxي
هxxذه الxxقضية لxxيس مxxن الxxضروري أن نxxتعمق أكxxثر مxxن ذلxxك حxxيث أ َّن الxxسمعة الxxطيبة لxxلديxxن الxxبهائxxي كxxديxxن
ومxxيزات الxxجامxxعة الxxبهائxxية كxxجامxxعة ديxxنية هxxي واضxxحة ومxxشهودة سxxواء فxxي الxxحياة الxxيومxxية الxxفعلية أم فxxي
األعراف الثقافية أم في مفهوم عامة الشعب وعلم مقارنة األديان)."(1
وعxxلى الxxرغxxم مxxن الxxبهجة الxxتي أحxxاطxxت الxxجامxxعة الxxبهائxxية فxxي أملxxانxxيا نxxتيجة هxxذه االنxxتصارات فxxإ َّن الحxxملة
xتحول إلxxى
املxxضادة الxxتي شxنّت عxxلى ديxxنهم بxxواسxxطة املxxنظمات الxxكنائxxسية تxxدل عxxلى عxxمق الxxعداء الxxذي قxxد يّ x
أشكال أخرى في املستقبل.
إ َّن املxعارضxة تxدل عxلى التحxدي الxذي قxد يxأخxذ أشxكاالً وأبxعا ًدا جxديxدة مxع اتxساع نxطاق الxجامxعة الxبهائxية
ولxفت أنxظار الxعموم إلxيها .إ َّن الxروح املxعنويxة الxتي يxواجxه بxها الxبهائxيون هxذه الهجxمات الجxديxدة وتxجاوبxهم
مxع الxقضايxا املxتعددة سxيكون لxه األثxر الxكبير عxلى تxركxيز االنxتباه الxعاملxي عxلى ديxنهم كxما يxؤثxر عxلى نxوعxية
الحياة التي سيعيشونها داخل جامعتهم.
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إ َّن املxحافxظة عxلى الxوحxدة واالتxحاد والxتجاوب مxع املxعارضxة والxعداء ومxشاركxة أكxبر قxدر مxمكن مxن األعxضاء
فxxي أعxxمال تxxوسxxعة الxxجامxxعة ال يxxعد كxxاف ً xيا فxxي حxxد ذاتxxه لxxتحقيق أهxxداف ومxxقاصxxد حxxضرة بxxهاء اهلل .كxxما ال
نسxتطيع بxكل هxذا أن نxقنع البشxريxة بxشكل عxام بxأ َّن الxبهائxية لxديxها األجxوبxة ملسxتقبل اإلنxسانxية .ولxكن يxمكن
لxxكل ذلxxك أن يxxقع إذا شxxاهxxد اآلخxxرون فxxي هxxذا الxxعصر املxxليء بxxالxxشكوك املxxتزايxxدة بxxأ َّن كxxل ذلxxك مxxطبق لxxدى
البهائيني فعالً وأنَّهم يعيشون الحياة الجديدة والجذابة التي يدعونها .يقول حضرة شوقي أفندي:
"ه xxناك ش xxيء واح xxد وش xxيء واح xxد ف xxقط ي xxمكن ل xxه أن يح xxرز ال xxنصر امل xxؤزر له xxذا األم xxر امل xxقدس وه xxو م xxدى
إمxكانxية أن تxعكس حxياتxنا الxداخxلية وصxفاتxنا الxشخصية بxمظاهxرهxا املxختلفة عxظمة وجxالل املxبادئ الxسامxية
التي أعلنها حضرة بهاء اهلل".
هxناك شxكوك طxفيفة مxن أ َّن الxنموذج الxبهائxي قxد يxكون الxبديxل الجxذاب ملxا هxو مxتواجxد ويxفرض نxفسه الxيوم
فxي املxجتمع املxعاصxر .ومxنذ أيxامxه األولxى فxإ َّن سxمات ومxيزات أعxضاء الxجامxعة الxبهائxية كxان محxل إعxجاب
وتxxقديxxر وثxxناء املxxراقxxبني .للمسxxتشرق الxxبريxxطانxxي إدوارد بxxراون املxxالحxxظة الxxتالxxية الxxتي قxxالxxها فxxي نxxهايxxة الxxقرن
التاسع عشر:
"طxxاملxxا سxxمعت مxxن املبشxxريxxن املxxسيحيني عxxن الxxنجاح الxxباهxxر الxxذي يxxحققه املxxبلغون الxxبابxxيون أو الxxبهائxxيون
بxعكس جxهودهxم الxتي يxغلب عxليها الفشxل… إ َّن الxجواب كxما يxتبادر لxلذهxن واضxح مxثل الxشمس فxي رابxعة
الxنهار) .ثَّ xم يxذكxر بxعض وجxهات الxنظر االنxتقاديxة لxلطائxفية والتحxزب املxوجxود فxي املxسيحية(…… وبxالنسxبة
لxxلمراقxxب الxxغربxxي فxxإ َّن اإلخxxالص والxxتفانxxي الxxتام مxxن جxxانxxب الxxبابxxيني وشxxجاعxxتهم الxxفائxxقة وعxxدم خxxوفxxهم مxxن
وتحxمل األذى فxي سxبيل عxقيدتxهم وإيxمانxهم الxراسxخ بxحقانxية ديxنهم وسxلوكxهم الxحسن تxجاه البشxريxة
املxوت ّ x
وبالذات تجاه إخوانهم املؤمنني كل ذلك يمثل دالئل قوية في سبيل لفت انتباه اآلخرين".
أمxا املxراقxبون املxعاصxرون فxإنَّxهم يxطرون عxلى الxجامxعة الxبهائxية أي ً
xضا .فxالxشواهxد الxعملية تxدل عxلى االمxتزاج
الxعرقxي والxجنسي فxي الxجامxعة والxبعد تxما ًمxا عxن انxتقاد أو إثxارة جxدل حxول األديxان األخxرى ،ونxظافxة الxديxن
مxن الxفضائxح املxالxية واألخxالقxية الxتي تxصاحxب عxادة الحxركxات الxديxنية املxعاصxرة ،ونشxر الxديxن بيسxر وسxهولxة
دون أي ضxغوط والxسمعة الxحسنة الxتي اكتسxبتها الxجامxعة فxي حxسن الxضيافxة والxوفxادة .كxل ذلxك أدى إلxى
وضع قاعدة وسيعة من االحترام لهذه الجامعة.
وم xxرة أخ xxرى ن xxقول ب xxأ َّن األزم xxات امل xxتزاي xxدة ف xxي ال xxشئون اإلن xxسان xxية ال xxيوم ت xxمثل ن xxو ًعxxا م xxن التح xxدي مل xxا ت xxدع xxيه
الxxجامxxعة الxxبهائxxية بxxأنَّxxها الxxنموذج إليxxجاد الxxتغيير الxxجوهxxري فxxي املxxجتمع .فxxي الxxدول الxxغربxxية فxxإ َّن الxxشعب
يxراقxب لxكي يxرى ،مxثالً ،هxل حxياة الxعائxلة الxبهائxية تxمثل بxدايxة جxديxدة ،وهxل الxتعالxيم األخxالقxية الxتي جxاء بxها
ح xxضرة ب xxهاء اهلل انعكس xxت ف xxعالً ع xxلى ح xxياة وس xxلوك xxيات ال xxجيل الج xxدي xxد ال xxصاع xxد م xxن الش xxباب واألط xxفال
الxبهائxي؟ وفxي قxارة أفxريxقيا مxا زالxت الxطائxفية الxقبلية تxعيق جxهود الحxركxات الxديxنية والxسياسxية الxتي تxسعى
إليxxجاد هxxويxxة مشxxتركxxة يxxدور حxxولxxها نxxوع جxxديxxد مxxن املxxجتمع .هxxل أبxxدت الxxجامxxعات الxxبهائxxية فxxي هxxذه الxxدول
اس xxتعداده xxا مل xxواج xxهة ه xxذا التح xxدي؟ وف xxي ال xxعدي xxد م xxن ال xxثقاف xxات اآلس xxيوي xxة ،وع xxلى ال xxرغ xxم م xxن ب xxرام xxج ال xxتعليم
املxنظمة فxيها ،تxظل املxرأة بxشكل رئxيسي فxي وضxع دونxي مxن الxناحxية االجxتماعxية وهxو الxوضxع الxذي احxتلته
لxعدة قxرون مxن الxزمxن .وبxالxرغxم مxن أ َّن الxجامxعات الxبهائxية قxد خxطت خxطوات واسxعة لxتغيير هxذا الxوضxع ،هxل
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يxمكن لxتعالxيم حxضرة بxهاء اهلل الxخاصxة بxتساوي حxقوق الxرجxل واملxرأة أن تxنفّذ فxي هxذه الxجامxعات وبxالxتالxي
تعطي فرصة للمرأة البهائية أن يكون لها دور في تغيير وتجديد املجتمع طب ًقا ملا رسمه حضرته لهم؟
وفxxي الxxنهايxxة هxxل تسxxتطيع الxxجامxxعة الxxبهائxxية أن تxxطبق مxxبادئxxها وتxxعالxxيمها لحxxل املxxشاكxxل االقxxتصاديxxة الxxتي
تشxxل وتxxعيق الxxحياة االجxxتماعxxية والxxروحxxية لxxلجنس البشxxري؟ وفxxي عxxدة دول مxxن الxxعالxxم الxxثالxxث هxxناك مxxناطxxق
أص xxبح ف xxيها ال xxبهائ xxيون األك xxثري xxة ب xxالنس xxبة ل xxلسكان املح xxليني ،وأص xxبحت امل xxحاف xxل املح xxلية ف xxيها ت xxواج xxه ه xxذا
التحxدي .فxي املxؤتxمر الxعاملxي الxذي عxقد عxام 1983م النxتخاب بxيت الxعدل األعxظم أعxلن وقxتها عxن تxأسxيس
م xxكتب ج xxدي xxد خ xxاص ب xxال xxتنمية االج xxتماع xxية واالق xxتصادي xxة .وت َّ xم ت xxشجيع ال xxجام xxعات ال xxبهائ xxية )ع xxلى مس xxتوى
قاعدة الجامعة( للشروع في طرح مشاريع تنموية
اجxxتماعxxية واقxxتصاديxxة لxxها عxxالقxxة بxxاملxxبادئ والxxتعالxxيم الxxبهائxxية .ومxxنحت الxxجامxxعة الxxبهائxxية جxxائxxزة إلصxxدارهxxا
xظرا ل xxتغطيتها ه xxذه األنش xxطة ب xxصورة دوري xxة .وت xxصدر ه xxذه املج xxلة
املج xxلة ال xxدوري xxة ب xxاس xxم One Countryن ً x
بxالxلغات اإلنجxليزيxة والxفرنxسية واألسxبانxية والxصينية والxروسxية واألملxانxية ولxديxها ق ّxراء مxتعددون فxي األوسxاط
xحا بxxأ َّن الxxجامxxعة أصxxبحت فxxي مxxعرض أن تسxxتقي وتxxتعلم مxxن مxxبادئxxها وتxxطبقها
غxxير الxxحكومxxية .وبxxات واضً x
فxxي الxxشئون االقxxتصاديxxة بxxدالً مxxن عxxرض أفxxكار نxxظريxxة بxxحتة .هxxذه الxxجهود والxxفعالxxيات سxxتكون مxxن مxxيزات
xفحص وت xxدق xxيق اآلخ xxري xxن ل xxها خ xxالل ال xxسنوات ال xxصعبة
وخ xxصائ xxص ال xxحياة ال xxبهائ xxية وال xxتي س xxتؤدي إل xxى ت ّ x
القادمة.
هxxذه التحxxديxxات سxxتمتحن بxxسالxxة الxxبهائxxيني وشxxغفهم بxxشكل كxxبير خxxالل الxxسنوات الxxقادمxxة مxxن نxxهايxxة الxxقرن
العشxxريxxن .وعxxلى األخxxص سxxيكون الxxبهائxxيون فxxي مxxعرض اخxxتبارهxxم لxxلقدرات الxxكامxxنة فxxي الxxجامxxعة الxxبهائxxية
xموذجxxا اجxxتماعxيًا جxxديً xدا .خxxالل هxxذه الxxسنوات سxxيكون ألتxxباع حxxضرة بxxهاء اهلل مxتّس ًعا
الxxعاملxxية بxxاعxxتبارهxxا نx
ً
xبني وجxوه االخxتالف بxني
مxن الxوقxت لxلتأمxل مّ xل ًيا فxي الxعبارة الxتالxية الxتي صxدرت مxن مxؤسxس ديxنهم والxتي ت ّ
رسالته والرساالت السماوية السابقة:
"إنَّOOه )املOOسيح( قOOال تOOعالOOيا ألجOOعلكما صOOيادي اإلنOOسان والOOيوم نOOقول تOOعالOOوا لOOنجعلكم عOOلة
حياة العالم)."(1
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ملحق  -إدوارد كرانفيل براون
إ َّن اسxxم إدوارد كxxرانxxفيل بxxراون Edward Granville Browneلxxه مxxكانxxة خxxاصxxة فxxي تxxاريxxخ الxxقرن األول
لxxلديxxن الxxبهائxxي .أثxxناء دراسxxته لxxلطب فxxي جxxامxxعة كxxمبردج فxxي الxxثمانxxينيات مxxن عxxام 1880م أعxxجب بxxراون
بxعمل دراسxات وأبxحاث حxول تxاريxخ وأدب بxالد فxارس .وهxذا بxدوره أدى إلxى الxبحث والxتحقيق حxول الحxركxة
xعرف عxليها بxدايxة مxن الxدراسxات املxؤثxرة الxتي قxام بxها جxوزف آرثxر دو غxوبxينو فxي كxتابxهLes
الxبابxية الxتي ت ّ
 Religions et les Philosophies dans l`Asie Centraleقxx xام بxx xراون بxx xرحxx xلة إلxx xى بxx xالد فxx xارس خxx xالل
عxxامxxي  1888 – 1887ومxxن ث َّ xم أخxxذ عxxلى عxxاتxxقه تxxرجxxمة اآلثxxار الxxرئxxيسية لxxحضرة الxxباب وحxxضرة بxxهاء اهلل
وأع xxد مج xxموع xxة م xxن ال xxدراس xxات واألب xxحاث ف xxي ه xxذا ال xxخصوص .وق xxد تَّ x xم نش xxر ع xxدة أب xxحاث ل xxه ت xxحت رع xxاي xxة
الجمعية امللكية اآلسيوية. Royal Asiatic Society
وفxي نxهايxة األبxحاث الxتي قxام بxها بxراون زار فلسxطني فxي عxام 1890م وكxان لxه الشxرف بxزيxارة حxضرة بxهاء
اهلل أربxع مxرات وكxان ذلxك قxبل وفxاة بxهاء اهلل بxسنتني .عxلى الxرغxم مxن ذكxاء ومxثالxية بxراون فxقد انجxذب بشxدة
إلxxى الxxحكايxxات الxxبطولxxية لهxxذا الxxديxxن الجxxديxxد .يxxمكن قxxراءة مxxشاعxxره فxxي تxxرجxxمتـه لxxكتاب حxxضرة عxxبد الxxبهاء
"مxقالxة سxائxح" إلxى اإلنجxليزيxة واملxقال الxطويxل بxعنـوان "الxبابxية" الxذي كxتبه ونشxر فxي كxتاب Religions of
) the Worldأديان العالم(.
مxxع مxxرور الxxوقxxت ولxxسوء الحxxظ اخxxتلطت أعxxمال وأبxxحاث إدوارد بxxراون مxxع الxxشئون الxxسياسxxية الxxتي سxxادت
xظرا إلعxجاب بxراون بxالxشعب الxفارسxي فxقد كxان يxأمxل بxأن يxرى هxذا الxشعب بxعي ًدا
عهxد املxلكة فxيكتوريxا .ون ً
عxن الجهxل واالسxتبداد الxلذيxن تxح ّكما بxه فxي ظxل حxكم رجxال الxديxن الxشيعة وسxلسلة آل قxاجxار .ونxتيجة لxذلxك
أصxبح مxدافً xعا ومxناديًxا ّxعxما يxسمى "بxالحxركxة الxدسxتوريxة" فxي بxالد فxارس) .(1كxما جxمع بxراون تxبرعxات لهxذه
الحxركxة فxي أوروبxا وتحَّ xدث بxاسxمها وأصxبح مxنزلxه فxي كxمبردج محxطة انxتقال لxلفرس املxنفيني .إ َّن طxموحxاتxه
الxxسياسxxية املتحxxررة قxxد اشxxتدت بxxاألفxxكار الxxوطxxنية ،أ َّمxxا أتxxباع الحxxركxxة الxxدسxxتوريxxة فxxقد كxxان يxxنظر إلxxيهم فxxي
األوس xxاط ال xxبري xxطان xxية االس xxتعماري xxة ب xxأنَّ xxهم ح xxلفاء ط xxبيعيون ض xxد ق xxياص xxرة ال xxروس ال xxذي xxن ك xxان xxوا ي xxدع xxمون آل
قاجار.
xسميها دو ًمxا( كxانxت
xظرا أل َّن إدوارد بxراون كxان يxؤمxن بxأ َّن الxجامxعة الxبهائxية )أو الxجامxعة الxبابxية كxما كxان ي ّ
ون ً
أكxثر الxقوى املxتماسxكة واملxتطورة فxي بxالد فxارس ،فxقد كxان يxنظر إلxيها عxلى أنَّxها الxرائxدة فxي إيxجاد الxتغيير
ال xxسياس xxي واالج xxتماع xxي ف xxي ذل xxك ال xxبلد .وب xxخالف ت xxوق xxعات xxه الش xxدي xxدة رف xxض ال xxبهائ xxيون ب xxأن ينج xّ xروا إل xxى
الxصراعxات الxقومxية أو الxدولxية .والسxبب فxي ذلxك هxو طxبيعة رسxالxة حxضرة بxهاء اهلل الxسماويxة الxتي م ّ xهxد لxها
حxضرة الxباب الxطريxق ورفxض حxضرتxه مxقارنxة رسxالxته الxعاملxية بxاألحxزاب الxسياسxية الxسائxدة آنxذاك .أ َّمxا عxدم
xحا وجxxليًا
مxxوافxxقة بxxراون عxxلى مxxا جxxاء بxxه حxxضرة بxxهاء اهلل حxxول مxxبدأ وحxxدة الxxجنس البشxxري فxxقد كxxان واضً x
من الفقرة التالية التي قالها:
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"إ َّن ال xxبهائ xxية -م xxن وج xxهة ن xxظري -ع xxامل xxية ج ً xدا ف xxي أه xxداف xxها وم xxرام xxيها ل xxدرج xxة أنَّ xxها ال ت xxصلح ل xxتعدي xxل ال xxحياة
ال xxسياس xxية ف xxي ب xxالد ف xxارس .ي xxقول ح xxضرة ب xxهاء اهلل" :لOOيس الفخOOر ملOOن يOOحب الOOوطOOن بOOل ملOOن يOOحب
xحبون وط xxنهم ف xxوق ك xxل
ال OOعال OOم .إ َّن ه xxذه الج xxملة ج xxميلة ول xxكن م xxا ي xxحتاج xxه ب xxالد ف xxارس اآلن ه xxو رج xxال ي ّ x
شيء)."(1
وف xxي ال xxواق xxع ك xxان ه xxناك ح xxفنة ب xxسيطة م xxن ال xxباب xxيني ك xxان xxوا ع xxلى اس xxتعداد ب xxل ت xxشجعوا ب xxأ َّن ي xxلعبوا ال xxدور
الxxسياسxxي الxxذي رسxxمه بxxراون لxxهم .إنَّxxهم األزلxxيون الxxذيxxن كxxانxxوا عxxندهxxا قxxد تخxxلوا عxxن زعxxيمهم املxxيرزا يxxحيى
xحول ف xxجأة إل xxى م xxفكر س xxياس xxي وص xxحفي وع xxميل س xّ xر ّي) .(2ه xxؤالء ال xxحفنة م xxن
امل xxنفي ف xxي ق xxبرص وال xxذي ت ّ x
الxxبابxxيني دخxxلوا فxxي حxxوار صxxريxxح مxxع بxxراون وأصxxبحوا -كxxما قxxال بxxراون عxxنهم– أكxxثر الxxنفوس ثxxقة بxxالxxتعاون.
وقxام هxؤالء الxذيxن كxانxت لxهم تxطلعات وطxموحxات سxياسxية واعxترض عxليهم حxضرة بxهاء اهلل مxن انxتمائxهم إلxى
الxدعxوة الxبابxية ،قxامxوا بxإعxداد وتxهيئة مسxتندات تxاريxخية وأعxطوهxا إلxى بxراون الxذي اسxتند عxليها فxي أبxحاثxه
ودراساته.
ولxكن أثxر هxذه املسxتندات كxان سxلبيًا مxن وجxهة الxنظر الxعلمية .فxالxحوادث الxصاخxبة الxتي قxام بxها األزلxيون
لxxم تxxكن ذات أهxxمية فxxي الxxتاريxxخ الxxبهائxxي ،أ َّمxxا مxxا اعxxتمد عxxليه بxxراون فxxي أبxxحاثxxه فxxقد ثxxبت أنَّxxه غxxير حxxقيقي
وزائxxف) .(2ومxxن املxxؤسxxف أ َّن بxxراون أعxxطى أهxxمية إلxxى وثxxيقة غxxريxxبة زعxxم أنَّxxه اكxxتشفها فxxي عxxام 1892م بxxني
أوراق الxxكونxxت دو غxxوبxxينو وقxxام بنشxxرهxxا بxxعنوان رمxxزي بxxاسxxم "كxxتاب نxxقطة الxxكاف" .إ َّن الxxقصة الxxكامxxلة لهxxذا
xظرا ل xxألث xxر ال xxذي ت xxرك xxه
ال xxكتاب ه xxي خ xxارج ح xxدود ه xxذه األس xxطر ول xxكن امل xxوض xxوع يس xxتحق ن xxظرة م xxختصرة ن ً x
اهتمام براون بهذا املوضوع في تضليل بعض الدراسات البهائية التي أجريت بعد ذلك.
يxبدو أ َّن كxتاب "نxقطة الxكاف" عxبارة عxن تxاريxخ الxدعxوة الxبابxية .وقxد نسxب بxراون تحxريxر هxذا الxكتاب إلxى أحxد
الشهxداء الxبابxيني وهxو الxحاج مxيرزا جxانxي الxذي اسxتشهد قxبل أربxعني سxنة أي فxي عxام 1852م ،وقxد عxرف
عxنه أنَّxه كxتب مxذكxراتxه وخxواطxره حxول بxعض األحـxداث الxتي شهxدهxا .إ َّن مxصدر بxراون الxوحxيد لxتأكxيد هxذا
xلما بxأ َّن كxتاب نxقطة الxكاف ال يحxمل أي
األمxر هxو املxيرزا يxحيى الxذي تخxلى عxنه غxالxبية أتxباعxه الxسابxقني ،ع ً
اسم للمؤلف.
وعxxلى الxxرغxxم مxxن احxxتواء الxxكتاب عxxلى أجxxزاء مxxن مxxذكxxرات الxxحاج مxxيرزا جxxانxxي املxxفقودة كxxان ال بxxد أن يxxكون
xحا لxبراون بxأ َّن الxشهيد :مxيرزا جـxانxي ال يxمكن أن يxكـون مxؤلـxف كxتـاب "نxقطة الxكاف" .وبxغير الxشهود
واض ً
والxدالئxل الxداخxلية فxقد أشxار الxكتاب إلxى الxحوادث الxتي وقxعت خxالل عxامxي  1853و1854م أي بxعد مxوت
الxحاج مxيرزا جxانxي .وفxوق ذلxك فxإ َّن هxناك أسxبا ًبxا قxويxة تxؤيxد بxأ َّن الxنسخة الxنهائxية مxن الxكتاب قxد أعّ xدت فxي
أواخ xxر الس xxتينيات م xxن ال xxقرن ال xxتاس xxع عش xxر ،وأرس xxلت ن xxسخة ك xxام xxلة م xxنه دون ذك xxر ل xxلمؤل xxف أو امل xxرس xxل إل xxى
بxxاريxxس واسxxتلمه إمxxا غxxوبxxينو نxxفسه أو بxxعد مxxوتxxه اسxxتلمتها املxxكتبة املxxركxxزيxxة فxxي بxxاريxxس الxxتي أشxxرفxxت عxxلى
ج xxمع ك xxتبه .ك xxما أ َّن "ك xxتاب ن xxقطة ال xxكاف" ل xxم يش xxر إل xxيه ف xxي ك xxتاب غ xxوب xxنيو ن xxفسه Les Religions et les
) Philosophies dans l`Asie Centraleاألديxان والxفلسفة فxي آسxيا الxوسxطى – طxبع عxام 1865م( ولxو
اس xxتلم غ xxوب xxنيو ف xxعالً ه xxذا ال xxكتاب ألش xxار إل xxيه واه xxتم ب xxه واع xxتبره م xxرجً x xعا رئ xxيسيًا .أح xxد ال xxعلماء ال xxبهائ xxيني
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امل xxشهوري xxن وه xxو امل xxيرزا أب xxو ال xxفضائ xxل ك xxلباي xxكان xxي ال xxذي ف xxحص وت xxحقق م xxن م xxذك xxرات امل xxيرزا ج xxان xxي أن xxكر
بصورة صريحة نسبة هذا الكـتاب إلى امليرزا جاني.
إ َّن مxxحتويxxات كxxتاب "نxxقطة الxxكاف" يشxxتمل عxxلى إطxxراء كxxبير عxxلى املxxيرزا يxxحيى ومxxحاولxxة لxxلتقليل مxxن قxxيادة
حxضرة بxهاء اهلل فxي عxدة وقxائxع ذكxرت فxي الxكتاب .كxما يxشير إلxى مxحاوالت اتxباع املxيرزا يxحيى فxي تxعزيxز
دور زع xxيمهم ال xxذي أخ xxذ ي xxؤول إل xxى ال xxسقوط ف xxي أواخ xxر الس xxتينيات م xxن ال xxقرن ال xxتاس xxع عش xxر .إ َّن ال xxسمات
الxغريxبة لxبعض املxحتويxات الxعرفxانxية لهxذا الxكتاب الxذي يxعكس صxراحxة أفxكار وآراء املxيرزا يxحيى أزل يَُ xعزز
مxxن مxxصداقxxية هxxذا األمxxر .إنَّxxنا بxxحاجxxة إلxxى أبxxحاث ودراسxxات أعxxمق وأطxxول لxxكي نxxعرف حxxقيقة هxxذا الxxكتاب
ونكشف سره.
وعxلى أي حxال ،اعxتبر إدوارد بxراون كxتاب "نxقطة الxكاف" كxمرجxع تxاريxخي مxوثxق لxلحوادث الxتي اهxتم بxها.
وخxالفًxا لجxميع الxشواهxد املxوضxوعxية ،يxبدو أ َّن بxراون قxد اقxتنع مxن قxبل مxؤيxديxه األزلxيني لxلقبول بxأ َّن الxجامxعة
xعمدت إخxxفاء الxxتاريxxخ الxxبابxxي )األصxxلي( ألنَّxxهم يxxرغxxبون فxxي إعxxادة كxxتابxxة الxxتاريxxخ الxxبابxxي مxxن
الxxبهائxxية قxxد تّ x
xحا مxxن بxxعض مxxراجxxع بxxراون حxxول هxxذا املxxوضxxوع بxxأنَّxxه كxxان
جxxديxxد لxxتعزيxxز ادعxxاء حxxضرة بxxهاء اهلل .يxxبدو واضً x
ي xxرى ن xxفسه ف xxي م xxوض xxع م xxا ق xxام ب xxه ال xxعلماء امل xxسيحيون ف xxي ال xxقدي xxم م xxن دراس xxة وب xxحث ل xxلفرق وامل xxذاه xxب
املسيحية املختلفة آنذاك).(1
وبxxغض الxxنظر عxxن السxxبب ،فxxإ َّن أثxxر ذلxxك كxxان تxxحويxxل األنxxظار عxxن الxxتطورات الxxهامxxة وصxxعود الxxديxxن الجxxديxxد.
وعxxلى الxxرغxxم مxxن شxxعوره بxxذلxxك فxxقد ظxxل بxxراون عxxلى اتxxصال مxxع الxxجامxxعة الxxبهائxxية حxxتى أيxxامxxه األخxxيرة وقxxد
راسxxل حxxضرة عxxبد الxxبهاء والxxتقى بxxه فxxي كxxل مxxن لxxندن وبxxاريxxس خxxالل رحxxلته إلxxى الxxغرب فxxي عxxام 1911م
xيرا كxx xتب مxx xقالxx xة عxx xن سxx xيرة حxx xضرة عxx xبد الxx xبهاء فxx xي جxx xريxx xدة Journal of the Royal Societyالxx xتي
وأخً x x
صxxدرت فxxي شهxxر يxxنايxxر )كxxانxxون الxxثانxxي( مxxن عxxام 1922م .وفxxي هxxذه الجxxريxxدة وصxxف بxxراون حxxضرة عxxبد
الxxبهاء بxxأنَّxxه" :الxxشخص الxxذي كxxان لxxه عxxظيم األثxxر لxxيس فxxي الشxxرق فحسxxب بxxل فxxي الxxغرب أيً x
xضا وأكxxثر مxxن
أي مفكر أو معلم في الزمن الحاضر".
إ َّن أول خxxطوة ق xيّمة لxxدراسxxة وتxxثمني دور ومxxساهxxمة إدوارد بxxراون لxxلتاريxxخ الxxبهائxxي اتخxxذت فxxي عxxام 1970
عxندمxا قxام بxاحxث وعxالxم بxريxطانxي –إيxرانxي اسxمه حxسن بxالxيوزي بxتألxيف كxتاب حxول هxذا املxوضxوع بxعنوان
)إدوارد ب xx xراون وال xx xدي xx xن ال xx xبهائ xx xي( Edward Granville Browne and the Bahá'í Faith.ول xx xكي ن xx xق ّدر
xثمن مxا قxام بxه إدوارد بxراون فxإ َّن ذلxك بxحاجxة إلxى دراسxات مسxتقبلية والxتي سxتميز أعxمالxه وإنxجازاتxه عxن
ون ّ
ت xxلك األنش xxطة والح xxرك xxات ال xxسياس xxية الس xxري xxعة ال xxزوال ال xxتي ك xxان xxت ق xxائ xxمة ف xxي ع xxصره .وب xxغض ال xxنظر ع xxما
سxxتأتxxي بxxه هxxذه األبxxحاث فxxإ َّن الxxدراسxxات واألبxxحاث الxxبهائxxية قxxد أثxxريxxت بxxما قxxام بxxه شxxخص غxxربxxي مxxميز مxxن
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.
أصOOل الOOحكمة  -ه xxو ال xxخشية ع xxن اهلل ع xxز ذك xxره وامل xxخاف xxة م xxن س xxطوت xxه وس xxياط xxه وال xxوج xxل م xxن م xxظاه xxر ع xxدل xxه
وقضائه.
شرع في محكم كتابه.
رأس الدين  -هو اإلقرار بما نزل من عند اهلل واتباع ما ِّ
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 الOتوكOل  -هxو اقxتراف الxعبد واكxتسابxه فxي الxدنxيا واعxتصامxه بxاهلل وانxحصار الxنظر إلxى فxضل مxواله
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 اإليOمان  -هxو الxتقلل فxي الxقول والxتكثر فxي الxعمل ومxن كxان أقxوالxه أزيxد مxن أعxمالxه فxاعxلموا أ َّن عxدمxه
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 الOتجارة  -هxو حxبي بxه يسxتغني كxل شxيء عxن كxل شxيء وبxدونxه يxفتقر كxل شxيء عxن كxل شxيء وهxذا
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 كOل مOا ذكOرنOاه لOك  -هxو اإلنxصاف وهxو خxروج الxعبد عxن الxوهxم والxتقليد والxتفرس فxي مxظاهxر الxصنع
بxنظر الxتوحxيد واملxشاهxدة فxي كxل األمxور بxالxبصر الحxديxد كxذلxك عxلمناك وصxرفxنا لxك كxلمات الxحكمة لxتشكر
اهلل ربك في نفسك وتفتخر بها بني العاملني.
الكلمات املكنونة
)هو البهي األبهى(
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هxxذا مxxا ن xزِّل مxxن جxxبروت الxxعزَّة بxxلسان الxxقدرة والxxقوة عxxلى الxxنب ّيني مxxن قxxبل .وإنَّxxا أخxxذنxxا جxxواهxxره وأقxxمصناه
قxميص االخxتصار فxضالً عxلى األحxبار لxيوفxوا بعهxد اهلل ويxؤدوا أمxانxاتxه فxي أنxفسهم ولxيكونxن بxجوهxر الxتقى
في أرض الروح من الفائزين.
يا ابن الروح
دائما باقيًا أزالً
قديما.
منيرا لتملك مل ًكا
في أ َّول القول املك قلبًا جي ًدا حسنًا
ً
ً
ً
يا ابن الروح
xب األشxxياء عxxندي اإلنxxصاف .ال تxxرغxxب عxxنه إن تxxكن إلxيَّ راغxبًا وال تxxغفل مxxنه لxxتكون لxxي أمxxينًا وأنxxت تxxوفxxق
أحُّ x
بxxذلxxك أن تxxشاهxxد األشxxياء بxxعينك ال بxxعني الxxعباد وتxxعرفxxها بxxمعرفxxتك ال بxxمعرفxxة أحxٍ xد فxxي الxxبالد .فxxكر فxxي ذلxxك
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
رض xxوان xxك ح xxبي وج xxنتك وص xxلي ف xxادخ xxل ف xxيها وال ت xxصبر .ه xxذا م xxا ق xxدر ل xxك ف xxي م xxلكوت xxنا األع xxلى وج xxبروت xxنا
األسنى.
يا ابن البشر
إ ْن تxحب نxفسي فxأعxرض عxن نxفسك ،وإ ْن تxرد رضxائxي فxأغxمض عxن رضxائxك ،لxتكون فxي فxانxيًا وأكxون فxيك
باقيًا.
يا ابن الروح
م xxا ق xxدر ل xxك ال xxراح xxة إالّ ب xxإع xxراض xxك ع xxن ن xxفسك وإق xxبال xxك ب xxنفسي ألن xxه ي xxنبغي أن ي xxكون اف xxتخارك ب xxاس xxمي 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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مxxشكاتxxي أنxxت ومxxصباحxxي فxxيك؛ فxxاسxxتنر بxxه وال تxxفحص عxxن غxxيري ،ألنxxي خxxلقتك غxxنيًا وجxxعلت الxxنعمة عxxليك
بالغة.
يا ابن الوجود
صxxنعتك بxxأيxxادي الxxقوة وخxxلقتك بxxأنxxامxxل الxxقدرة ،وأودعxxت فxxيك جxxوهxxر نxxوري فxxاسxxتغن بxxه عxxن كxxل شxxيء ،أل َّ
ن
صنعي كامل وحكمي نافذ ال تشك فيه وال تكن فيه مريبًا.
يا ابن الروح
خxلقتك غxنيًا كxيف تxفتقر ،وصxنعتك عxزيxزًا بxم تسxتذل ،ومxن جxوهxر الxعلم أظهxرتxك لxم تسxتعلم عxن دونxي ،ومxن
مقتدرا قيو ًما.
قادرا
قائما
طني الحب عجنتك كيف تشتغل بغيري؛ فأرجع البصر إليك لتجدني فيك
ً
ً
ً
يا ابن اإلنسان
أن xxت م xxلكي وم xxلكي ال ي xxفنى .ك xxيف ت xxخاف م xxن ف xxنائ xxك ،وأن xxت ن xxوري ون xxوري ال ي xxطفى .ك xxيف ت xxضطرب م xxن
إطxxفائxxك ،وأنxxت بxxهائxxي وبxxهائxxي ال يxxغشى ،وأنxxت قxxميصي وقxxميصي ال يxxبلى .فxxاسxxترح فxxي حxxبك إيxxاي لxxكي
تجدني في األفق األعلى.
يا ابن البيان
وج xxه ب xxوج xxهي واع xxرض ع xxن غ xxيري ،أل َّن س xxلطان xxي ب xxاق ال ي xxزول أب ً xدا وم xxلكي دائ xxم ال ي xxحول أب ً xدا .وإن ت xxطلب
سوائي لن تجد لو تفحص في الوجود سرم ًدا أزالً.
يا ابن النور
انس دوني وآنس بروحي ،هذا من جوهر أمري فأقبل إليه.
َ
يا ابن اإلنسان
ِ
اكف بنفسي عن دوني وال تطلب معينًا سوائي ،أل َّن ما دوني لن يكفيك أب ًدا.
يا ابن الروح
ال تطلب مني ما ال نحبه لنفسك ،ث َّم ارض بما قضينا لوجهك ،أل َّن ما ينفعك هذا إن تكن به راضيًا.
يا ابن املنظر األعلى
روحا مني لتكون حبيبًا لي؛ لم تركتني وطلبت محبو ًبا سوائي.
أودعت فيك ً
يا ابن الروح
حxقي عxليك كxبير ال يxنسى ،وفxضلي بxك عxظيم ال يxغشى ،وحxبي فxيك مxوجxود ال يxغطى ،ونxوري لxك مxشهود ال
يخفى.
يا ابن البشر
قّ xدرت لxك مxن الشجxر األبxهى الxفواكxه األصxفى ،كxيف أعxرضxت عxنه ورضxيت بxالxذي هxو أدنxى ،فxارجxع إلxى مxا
هو خير لك في األفق األعلى.
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يا ابن الروح
خلقتك عال ًيا ،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 تتع ّد عن ح ّدك 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 بأ َّن 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 ،أل َّن 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

١٦١

روح الxقدس يبشxرك بxاألنxس ،كxيف تحxزن .وروح األمxر يxؤيxدك عxلى األمxر ،كxيف تxحتجب .ونxور الxوجxه يxمشي
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
تعر نفسك عن جميل ردائي وال تحرم نصيبك من بديع حياضي؛ لئال يأخذك الظمأ في سرمدية ذاتي.
ال ّ
يا ابن الوجود
اعمل حدودي حبًا لي ،ث َّم 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 ث َّم 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
منصورا.
ناصرا لتكون في امللك
كن لي خاض ًعا ألكون لك متواض ًعا ،وكن ألمري
ً
ً
يا ابن الوجود
اذكرني في أرضي ألذكرك في سمائي؛ لتقر به عينك وتقر به عيني.
يا ابن العرش
xسا عxليًا ،ألشهxد لxك فxي
سxمعك سxمعي فxاسxمع بxه ،وبxصرك بxصري فxابxصر بxه؛ لتشهxد فxي س ِّxرك لxي تxقدي ً
نفسي مقا ًما رفي ًعا.
يا ابن الوجود
وشاكرا لقضائي ،لتستريح معي في قباب العظمة خلف سرادق العزَّة.
استشهد في سبيلي راض ًيا عني
ً
يا ابن اإلنسان
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فxكر فxي أمxرك وتxدبxر فxي فxعلك .أتxحب أن تxموت عxلى الxفراش أو تسxتشهد فxي سxبيلي عxلى الxتراب ،وتxكون
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
xمسك امل xxشقة ش xxو ًق xxا
إ ْن ال ي xxصيبك ال xxبالء ف xxي س xxبيلي ك xxيف تس xxلك س xxبل ال xxراض xxني ف xxي رض xxائ xxي ،وإ ْن ال ت ّ x
للقائي كيف يصيبك النور حبًا لجمالي.
يا ابن البشر
xمسك ذلxxة ال تحxxزن مxxنها ،أل ّن كxxلتيهما تxxزوالن فxxي حxxني وتxxبيدان فxxي
إن أصxxابxxتك نxxعمة ال تxxفرح بxxها ،وإن تَّ x
حني.
يا ابن الوجود
إن يxxمسك الxxفقر ال تحxxزن ،أل َّن سxxلطان الxxغنى يxxنزل عxxليك فxxي مxxدى األيxxام .ومxxن الxxذلxxة ال تxxخف ،أل َّن الxxعزة
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؛ أل َّن بالنار نمتحن الذهب ،وبالذهب نمتحن العباد.
يا ابن اإلنسان
أنxت تxريxد الxذهxب وأنxا أريxد تxنزيxهك عxنه ،وأنxت عxرفxت غxناء نxفسك فxيه ،وأنxا عxرفxت الxغناء فxي تxقديxسك عxنه.
وعمري هذا علمي وذلك ظنك؛ كيف يجتمع أمري مع أمرك.
يا ابن اإلنسان
أنxفق مxالxي عxلى فxقرائxي لxتنفق فxي الxسماء مxن كxنوز عxزٍّ ال تxفنى وخxزائxن مج ٍxد ال تxبلى؛ ولxكن وعxمري إنxفاق
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 مشر ًقا مضيئًا.يا ابن اإلنسان
ٍ
مجد ال زوال.
اصعد إلى سمائي لكي ترى وصالي؛ لتشرب من زالل خم ٍر ال مثال وكؤب
يا ابن اإلنسان
ق xxد م xxضى ع xxليك أي xxام ،واش xxتغلت ف xxيها ب xxما ت xxهوى ب xxه ن xxفسك م xxن ال xxظنون واألوه xxام .إل xxى م xxتى راقً x xدا ع xxلى
بساطك .ارفع رأسك عن النوم؛ إ َّن الشمس ارتفعت في وسط الزوال ،لعل تشرق عليك بأنوار الجمال.
يا ابن اإلنسان
أش xxرق xxت ع xxليك ال xxنور م xxن أف xxق ال xxطور ون xxفخت روح ال xxسناء ف xxي س xxيناء ق xxلبك ف xxأف xxرغ ن xxفسك ع xxن ال xxحجبات
والظنونات ث َّم ادخل على البساط لتكون قابالً للبقاء والئ ًقا للقاء كيال يأخذك موت وال نصب وال لغوب.
يا ابن اإلنسان
أزلxxيتي إبxxداعxxي أبxxدعxxتها لxxك ،فxxاجxxعلها رداء لxxهيكلك .وأحxxديxxتي إحxxداثxxي اخxxترعxxتها ألجxxلك ،فxxاجxxعلها قxxميص
نفسك لتكون مشرق قيوميتي إلى األبد.
يا ابن اإلنسان
عxxظمتي عxxطيتي إلxxيك ،وكxxبريxxائxxي رحxxمتي عxxليك ،ومxxا يxxنبغي لxxنفسي ال يxxدركxxه أحxxد ولxxن تxxحصيه نxxفس؛ قxxد
وترحما لخلقي.
أخزنته في خزائن سري وكنائز أمري تلطفًا لعبادي
ً
يا أبناء الهوية في الغيب
ستمنعون عن حبي وتضطرب النفوس من ذكري؛ أل َّن العقول لن تطيقني والقلوب لن تسعني.
يا ابن الجمال
وروحxي وعxنايxتي ثَّ xم رحxمتي وجxمالxي ،كxل مxا نxزلxت عxليك مxن لxسان الxقدرة وكxتبته بxقلم الxق َّوة قxد نxزلxناه عxلى
قدرك ولحنك ال على شأني ولحني.
يا ابن اإلنسان
هxل عxرفxتم لxم خxلقناكxم مxن تxراب واحxد؛ لxئال يفتخxر أحٌ xد عxلى أحxد .وتxفكروا فxي كxل حxني فxي خxلق أنxفسكم؛
إذًا ي xxنبغي ك xxما خ xxلقناك xxم م xxن ش ٍ x
xيء واح xٍ xد أن ت xxكون xxوا ك ٍ x
xنفس واح xxدة ،ب xxحيث ت xxمشون ع xxلى رجٍ x xل واح xxدة،
ٍ
أرض واحxxدة؛ حxxتى تظهxxر مxxن كxxينونxxاتxxكم وأعxxمالxxكم وأفxxعالxxكم آيxxات
وتxxأكxxلون مxxن ف xم ٍ واحxxد ،وتxxسكنون فxxي
ال xxتوح xxيد وج xxواه xxر التج xxري xxد .ه xxذا ن xxصحي ع xxليك ي xxا م xxأل األن xxوار ،ف xxان xxتصحوا م xxنه لتج xxدوا ث xxمرات ال xxقدس م xxن
شجر عزٍّ منيع.
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يا أبناء الروح
أن xxتم خ xxزائ xxني ،أل َّن ف xxيكم ك xxنزت آلل• أس xxراري وج xxواه xxر ع xxلمي ،ف xxاح xxفظوه xxا ل xxئال ي xطَّلع ع xxليها أغ xxيار ع xxبادي
وأشرار خلقي.
يا ابن من قام بذاته في ملكوت نفسه
اع xxلم ب xxأن xxي ق xxد أرس xxلت إل xxيك روائ xxح ال xxقدس ك xxلها ،وأت xxممت ال xxقول ع xxليك وأك xxملت ال xxنعمة ب xxك ورض xxيت ل xxك م xxا
رضيت لنفسي ،فارض عني ث َّم اشكر لي.
يا ابن اإلنسان
أك xxتب ك xxل م xxا أل xxقيناك م xxن م xxداد ال xxنور ع xxلى ل xxوح ال xxروح .وإن ل xxن ت xxقدر ع xxلى ذل xxك ف xxاج xxعل امل xxداد م xxن ج xxوه xxر
الxفؤاد ،وإن لxن تسxتطيع فxاكxتب مxن املxداد األحxمر الxذي سxفك فxي سxبيلي؛ إنَّxه أحxلى عxندي مxن كxل ش ٍ
xيء،
ليثبت نوره إلى األبد.
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