عن ھذا الغالف
تفضل الفنان الكبير الراحل األستاذ حسين بيكار بإھداء ھذا التصميم ليكون غالفا للفصل السادس عندما
نشر على ھيئة كتيب مستقل يعين الباحث عن الحيقة لتخطي العقبات التي قد تصادفه في بحثه .ولقد
ُنشر ھذا الفصل بتلك الكيفية على الشبكة العنكبوتية في موقع المؤلف ٭  .وعلى الرّ غم من بساطة ھذا
التصميم إال أنه ذاخر بالرمزية العميقة التي تميّزت بھا أعمال ذلك الفنان العظيم ،فعالمة اإلستفھام قد
جعل من نقطتھا شمسا ترمز إلى الحقيقة التي ينشدھا الباحث الصادق ،وجعل من نقطتي قاف الحق
عينان تح ّدقان في حيرة وسط ظالم التقاليد واألوھام التي تحيط بعالمنا األدنى )المظلم( نحو سماء الحق
المنيرة التي تشرق منھا تلك الشمس.

٭ رابط تحميل الفصل السادس من موقع المؤلف ھو
http://www.udoschaefer.com/fileadmin/pdffiles/haqq.pdf

الفصل السادس

مـا ھـو الحـق؟
’مع أ ّنه كالشمس أشرق ساطعا ً 

قد جاء ،واأسفاه ،مدينة العميان‘

§

أجل – ’ َما ھ َُو ْال َح ُّق؟‘  - 1سؤال وجھه ’بيالطس البنط ي‘ § إل ى ال سيد الم سيح ،وھ و
سؤال يل ّح علينا كلّما ص ادفنا ا ّدع اء ب الحق ،فم ن المح ّتم عل ى اإلن سان ف ي ك ل الع صور أن
يقرر موقفه من رسالة السماء ،إما ب الرفض أو ب القبول أو بالتجاھ ل .و ُتجم ع ك ل الرس االت
السماوية على أن اإليمان ھو جوھر اإلخالص 2 ،أما القرآن الك ريم فإن ه ي ش ّبة المُمعن ين ف ي
الكفر ب أموات القب ورَ " :و َم ا َي سْ َت ِوي ْاألَعْ َم ى َو ْال َب صِ ي ُر )َ (و َال ُّ
الظلُ َم ُ
ات َو َال ال ُّن و ُر )َ (و َال
ِّ
الظ ُّل َو َال ْال َح رُو ُر )َ (و َم ا َي سْ َت ِوي ْاألَحْ َي ا ُء َو َال ْاألَمْ َو ُ
ﷲ ُي سْ ِم ُع َم نْ َي َشا ُء َو َم ا أَ ْن َ
ت
ات إِنَّ َّ َ
3
ُور"
ِبمُسْ م ٍِع َمنْ فِي ْالقُب ِ

كـثرة عـروض الخالص
دائما ما تكون استبانة الحق ،عند بزوغ فجر كل رسالة سماوية ،أمرا ّ بالغ الصعوبة.
ففي مثل تلك الفترة العاصفة بالتحديد يظھ ر ك م ھائ ل م ن ع روض الخ الص يرب ك الباح ث
ويجعل من العسير عليه رؤية الصواب .وھناك أيضا عوامل أخرى ال صلة لھا بالبحث عن
الحقيق ة ،وھ ي عوام ل م ن ش أنھا الت شويش عل ى رؤي ة ھ ذا الباح ث .فم ثال إذا كان ت ھن اك
طائف ة ال ي زال نفرھ ا قلي ل ،ف إن الم رء ال يتناولھ ا ع ادة بنظ رة ج ادة  ،4ف ي ح ين أن ص دق
المعتقد ال يتوقف على كثرة أتباعه أو قلة عددھم ،كما ال تكون الشعبية حكما ُيستدل به عل ى
الحقيقة 5 ،فالحقيقة ھي الحقيقة ولولم يكن في العالم من ي ؤمن بھ ا س وى ف رد واح د .ورغم ا
§

1
§

2
3

4
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بيت ُمع ّرب عن ديوان ’مثنوي‘ لجالل الدين الرومي ،وھو من ألمع فالسفة الصوفية وأرق شعرائھا ،وشيخ الطريقة المولوية ،ولد عام
1207م وتوفي عام 1273م .رقم 4
انجيل يوحنا ح 18آية 38
بيالطس البنطي :الوالي الروماني علي والية اليھودية وفلسطين خالل المدة من عام 26إلي عام 36م .وقد حكم بموت السيد المسيح
رضوخا ً لمطلب الشعب اليھودي رغم اقتناعة الشخصي ببراءته.
انجيل مرقس ح  16آية  ،16انجيل يوحنا ح  3اآليتين  17و ،18انجيل لوقا ح  ،12انجيل متي ح  10آية  ،32والقرآن الكريم سورة
الحديد آية  ،7سورة الفتح آية .28
سورة فاطر اآليات من  19الي  ،22وھو تشبيه ورد أيضا في سورة األنعام اآلية  ،122وفي انجيل متي )ح  8أية  (22إذ قال السيد
المسيح لتلميذ كان يستأذنه في االنصراف لحضورجنازة أبيه غير المؤمن "اتبعني ودع الموتي يدفنون موتاھم" .كما يقول بھاء ﷲ
":طوبي لبصير شھد ورأي ،ولسميع سمع نداءه األحلي ،وليد أخذت الكتاب بقوة ربھا سلطان اآلخرة واألولي ،وويل لمن أنكر فضل
ﷲ وعطائه ورحمته وسلطاننه ،إنه ممن أنكر حجة ﷲ وبرھانه في أزل اآلزال" )لوح التجليات ،من كتاب ]مجموعة من ألواح ،[...
ص  ،(66-65كما يقول أيضا في ’لوح أحمد‘ ":وإنك أنت أيقن في ذاتك بأن الذي أعرض عن ھذا الجمال فقد أعرض عن الرسل من
قبل ،ثم استكبر علي ﷲ في أزل اآلزال إلي أبد اآلبدين" .ويقول أيضا" :اليتحقق لقاء ﷲ إال بلقائه" )لوح التجليات ،المرجع السابق –
ص  .(67راجع بھاء ﷲ في كتاب اإليقان )ص  92وما بعدھا( والشرح الوارد أيضا في ذات المرجع ص  155وما بعدھا.
غالبا ما يطلق علي الطوائف الدينية الصغيرة لفظ ’نحلة‘ دونما اعتبار لما تراه كل طائفة عن نفسھا ،وبغير انتباه الي تراكيبھا
االجتماعية والدينية .وفي بحر العشرين عاما الماضية أظھر مشاھير المستشرقين من أمثال ’روزنكراتز‘ و ’فون جالسيناب‘ و
’باوساني‘ وغيرھم أن البھائية ليست فرقة من اإلسالم .أنظر أيضا كتاب ) (The Light Shineth in the Darknessللمؤلف،
الطبعة االنجليزية )ص  55وما بعدھا ،وما ورد فيھا من مراجع( .كما يصف المستشرق ’أليساندرو باوساني‘ في )لموسوعة
الكاثوليكية  (Encylopidia Cattolicaالصادرة عن الفاتيكان يصف البھائية بأنھا ’دين جديد‘ ،كما يصف فاھمان في موسوعة
لألديان نشرت باللغة األلمانية – يصف البھائية بأنھا أحدث األديان السماوية وصنفھا ضمن الديانات العالمية .وعن ھذا الموضوع
بأكمله راجع للمؤلف كتاب ’البھائية مذھب أم دين سماوي‘ الطبعة االنجليزية المعنونة )?(The Baha’i Faith Sect or Religion
الصادر عن رابطة الدراسات البھائية – أوتاوا ،كندا ،عام .1988
مرت بفرق ’المثرائية‘ و ’المريونية‘ و ’المانوية – أو طائفة الزنادقة‘ – مرت بھا أوقات كان لھا فيھا من األتباع ما يفوق عدد أتباع
الكنيسة المسيحية .وعن ھذه الفرق وغيرھا مما كان سائدا في أوائل العصر المسيحي ،نورد اإليجاز التالي:

عن ھذا يبقى الرأي القائل بأن ’كل ما ھ و ص غير ال يع وّ ل علي ه‘ س ائدا ف ي م ضمار تح ري
حقيقة األديان على وجه الخصوص .إال أن نظرة ع ابرة إل ى ت اريخ األدي ان تف صح ع ن أن ه
عندما ظھ رت األدي ان ال سماوية العظم ى ال ى حي ز الوج ود ل م يك ن يلت ف حولھ ا س وى نف ر
قليل ،أو ’قطيع صغير‘  6يكون بمثابة نقطة تبلور تتزايد شيئا فشيئا لتصبح في النھاي ة ش عب
ﷲ العظيمَ ،م َثلھا َم َثل البذرة التي تنمو لتصبح شجرة .وھذه ظاھرة تغيب عن ع ين الباح ث
إن ھو تخيل للحقيقة ظھورا ناصعا باتا ،أو بروزا ل ه م ن العظم ة والھيمن ة م ا ُيفح م العق ول
من الوھلة األولي .كما قد يكون عند الباحث خ شية م ن أن يج د نف سه وق د ص ار منتمي ا إل ى
إحدى األقليات ،فترمقه الناس عندئذ بنظرة المخ الف ل رأي الجماع ة ،ث م ينتھ ي ب ه المط اف
الى التعرض للمضايقات ،بل لالضطھاد .وھذا في حد ذاته سبب ك اف ألن ُيحج م الكثي رون
حتى ع ن اتخ اذ أول خط وة عل ى طري ق التح ري الج اد ع ن ال دعوة اإللھي ة الجدي دة ،فتظ ل
القدرة الخالقة الكامنة في زمرة أتباع دين ﷲ والخاصية المحوِّ لة المودعة في الكلمة اإللھي ة
الجديدة خافية عن أعين الغالبية .ومع ذلك ،فإنه بوصول عددية األتباع إلى ’الكتل ة الحرج ة‘
– إن شئنا استعارة مصطلحات علماء الطبيعة النووية – َيب ُرز إلى حي ز الوج ود تي ار مح دد
المعالم ،وينقشع الضباب عن األمر اإللھيّ ليظھر في دائرة ال ضوء ،وعندئ ذ يت سارع مع دل
انتشاره بما لم يكن في الحسبان.
ولع ل أوض ح مث ال عل ى ھ ذه الظ اھرة ھ و ت اريخ ال دعوة الم سيحية ذاتھ ا ،إذ أن ه –
حتى وقبل ميالد السيد المسيح ،ثم في القرون األولى التي تلته – كان ھن اك ع دد كبي ر م ن
الحركات والفرق الدينية ،وكان بعضھا يتبنى معاييراً أخالقية عالية ويتعامل بمستوى فكريّ
ال ي ستھان ب ه وي ضم تح ت لوائ ه جمھ رة كبي رة وعري ضة م ن المري دين .ل ذلك ك ان تن افس
اإلدعاءات بالحق وت سابقھا ً ش ديداً .ويح دثنا ش وقي أفن دي – ول يّ أم ر ال دين البھ ائيّ – ع ن
"زخ م النح ل الرائج ة والفل سفات المبتك رة المخادع ة الت ي ازدھ رت ف ي الق رون اإلفتتاحي ة
للع صر الم سيحى ،وھ ي الت ي حاول ت أن تم تص ال دين الرس ميّ لإلمبراطوري ة الروماني ة
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المذھب االسكندراني:
ھو االسم الذي أطلقته العرب علي الفلسفة األفالطونية المتأخرة أو المح ّدثة  - New-Platonismوھي مزيج من أفكار فالسفة اليونان
مثل أفالطون وأرسطو والفسلفات الھندية .وھي أفكار راجت في مدينة االسكندرية بمصر ،وإن كانت سائدة أيضا في غيرھا من مدن
منطقة البحراألبيض المتوسط ،بدأً من القرن الثاني قبل الميالد وحتي القرن الرابع الميالدي.
الفيولونية:
نسبة إلي ’فيلون‘ )المولود  25ق م ،وتوفي  50م( وھو يھودي سعي الي التوفيق بين الفلسفة اليونانية واألديان الشرقية عموما ،وھو
أيضا أحد فالسفة المذھب االسكندراني المشار إليه ،وأحد دعاته.
العرفانيون  -أو ’الغنوصيون‘:
ھم طبقة من المفكرين اشتھروا منذ القرن الثاني للميالد ،لم يقدروا علي البت في األمور بآراء قطعية وسط االضطراب السياسي
والمنازعات الدينية واالجتماعية التي سادت في جميع أنحاء االمبراطورية الرومانية آنذاك .فرضوا باألحوال السائدة ،وألفوا مذاھب
دينية واجتماعية وفلسفية جمعوا مقوماتھا من العقائد المصرية والكنعانية و ’الھيالنية‘ )أي أفكار عصر انحطاط الفكر اليوناني في فترة
ما بعد حملة االسكندر المقدوني علي الشرق( – وكذلك من اليھودية والمسيحية والزردشتية ،وديانات الھند والصين ومن أشھر مذاھبھم
ما يلي:
المرقيونية:
نسبة إلي مرقيون )المتوفي عام 160م(
المانوية:
نسبة إلي ماني )الزنديق( – المولود عام 216م وتوفي عام 276م – وكان يدعو الي مذھبه ببالد فارس وقتل بتحريض من كھنة
الزردشتية.
المثرائية:
نوع من عبادة النار المقدسة ،انتقل من فارس إلي روما في زمن االمبراطورية األولي ،وكان يرمز إلي ’مثـرا‘ بشاب جميل يذبح ثورا،
وشاع تصويره في الفن الروماني.
إنجيل لوقا ح  12آية .32

الغربي ة وتب ّدل ه" .كم ا ي ستطرد ق ائال" :فلق د وج د أص حاب العب ادات الوثني ة ،ال ذين ك انوا
يشكلون آنذاك الغالبية العظمى لشعب اإلمبراطوري ة الروماني ة الغربي ة ،أنف سھم محاص رين
ب ل ومھ ددين ف ي بع ض الح االت بم ذھب اإلفالطوني ة المحدث ة ال ذي ك ان منت شرا آن ذاك،
وبأتب اع ال ديانات العاب دة للطبيع ة ،وبفالس فة العارفي ة )الغنوص ية( ،وبالفيلوني ة ،والمثرائي ة
وأتباع المذھب السكندرى ،ولفيف من المذاھب والعقائ د المتقارب ة ،كم ا ھ و الحاص ل تقريب ا
بحماة المسيحية – ديانة الغالبية العظمى لعالم الغرب – وھم يفطن ون ،ف ي الق رن األول م ن
الع صر البھ ائى ،إل ى الكيفي ة الت ي بھ ا يتزع زع نف وذھم بقع ل طوف ان العقائ د والممارس ات
7
والنزعات التي ساھم نفس إفالسھم في خلقھا".
وكما ُيل ّح على أذھان الناس ف ي أيامن ا ھ ذه ت ساؤلھم ع ن م دى ص دق دع وة بھ اء ﷲ
وأحقيتھا ،ك ذلك ك ان ح ال أھ ل ذل ك الزم ان ،إذ ك ان س ؤالھم ال سائل آن ذاك ھ و لم اذا يك ون
يسوع المسيح على وجه اليق ين ھ و ’ َّ
الط ِري ُق َو ْال َح ُّق َو ْال َح َي اةُ‘  8وال يك ون كغي ره م ن م ّدعي
الخالص .وھا ھو التاريخ وقد قال كلمته :فاالنجيل وح ده ھ و ال ذي كان ت لدي ه الق وة الغالب ة
المحوّ لة القادرة على خلق ساللة جدي دة م ن الب شر وإرس اء دع ائم ح ضارة فخيم ة .أم ا عل ة
ظھ ور ھ ذه الت شكيلة ال ى ح د كبي ر – تل ك الت شكيلة الت ي ظھ رت ف ي خت ام ع صر م ا قب ل
الميالد – فھي تكمن اآلن ،كما كانت آنذاك ،في ذبول العقائ د الديني ة المعاص رة وق صورھا.
و ُيعلّق شوقي أفندي على ھذه المسألة قائالً" :ولقد أدى ب دورة ھ ذا ال َو َھن الملح وظ ال ذي أل ّم
بقوة العناصر المكوّ نة للمجتمع المسيحيّ وتماسكھا  ،كما يحق لنا ان نتوقع ،إلى ظھور عدد
متزايد من ال ّن َحل الغامضة ،وطقوس جديدة غريب ة ،وفل سفات عقيم ة زادت أفكارھ ا المعق دة
من إرتباك عصر مضطرب .ومن الممكن أن يقال أنھا شاھدة بمحض عقائ دھا وممارس اتھا
على ھيجان وتبرّ م وتناقض تطلعات الجماھيرالمحبط ة الت ي تخلّ ت عم ا تن ادي ب ه الكن ائس
9
المسيحية وإنفصلت عن عضويتھا".
ويتوصل عالم االجتماع دانييل بيل  Daniel Bellإل ى نف س اإلس تنتاج ،إذ يق ول" :حيثم ا
تخفق األديان تظھ ر الب دع .وھ ذا الوض ع ھ و عك س م ا ح دث ف ي بداي ة الع صر الم سيحي،
عندما تعامل الدين الجديد المتماسك م ع الب دع المتزاحم ة فازاحھ ا جانب اً ،إذ كان ت ل ه الغلب ة
الظاھرة ،بوصفه عقيدة مستنيرة ونظام ا ً محكم ا ً .بي د أن ه عن دما ي دب االنح الل ف ي أوص ال
العقيدة ويتھاوى النظام ،وعندما يشرع ھيكل مؤس سات ال دين ف ي التف ّك ك ،ف إن س عْ ي الن اس
وراء معرف ة وحكم ة ال تأتي انھم م ن وس اطة كھنوتي ة ويست شعرون فيھ ا روح ال دين ھ و م ا
10
يمھد السبيل لظھور البدع من جديد".
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كتاب ’تك ّشف المدنية العالمية  – ‘The Unfoldment of World Civilizationمنقول بتصرّف عن الترجمة الواردة بالطبعة التي
نشرت بعنوان ]الكشف عن المدنية اإللھية[ في يناير 1947م القاھرة ص .40 – 39
إنجيل يوحنا ح  14آية .6
]الكشف عن المدنية اإللھية[ منقول بتصرف عن طبعة القاھرة المشار إليھا آنفا ،ص .39-38
كتاب ’المتناقضات الحضارية في الرأسمالية  – ‘The Cultural Contradictions of Capitalismالطبعة االنجليزية ص – 168
ويثور تساؤل بطبيعة الحال عما إذا كانت البھائية إحدي تلك البدع أو النحل .غير أن البھائية بما لھا من بنية دينية اجتماعية ،وما لقيته
من اعتراف صادر حتي عن منتقديھا من العالم المسيحي )أمثال ’روزنكراتز‘ و ’ھوتن‘ ( تنفي عن نفسھا ھذه الشبھة بكل وضوح
وجالء .كما أن المالمح التي حددھا ’دانييل بيل‘ كخصائص مميزة للبدع أو الفرق ال يجدھا المرء في الدين البھائي .أذ يقول في ذات
المرجع ما يلي" :تختلف البدعة عن الدين المتعارف عليه في عديد من النواحي المميزة ،فمن شأن البدعة أن تتبني بعض المعتقدات
السرية التي كانت مھملة في زوايا النسيان ردحا من الزمان ثم أعيدت لھا الحياة بين عشية وضحاھا ..وفيھا أيضا طقوس جماعية ،وھي
طقوس غالبا ما تسمح للفرد أو تدفعه لالفصاح عما لديه من نزوات سلوكية مبتكرة أو محرّمة .فمما يميز البدعة إذا ھو اعتمادھا
الضمني علي الشعوذة بدال من العقيدة الدينية الخالصة ،واالرتباط الشخصي بزعيم روحي أو بجماعة ،بدال من االرتباط بمؤسسة أو
عقيدة .وتعطش البدعة ھو تعطش إلي الطقوس والخرافات" .أ ھـ .ومن الخصائص الواضحة للبدع أو المذاھب المتخفية في ثوب الدين

وخليق بالمستقبل أن يب ّين لنا أيّ الدعاوى بالحق ھي الت ي ت ساندھا ق درة ﷲ الغالب ة.
وإن البھ ائيين لواثق ون م ن أن ه ،وخ الل فت رة نم و دي نھم وانت شاره ،س يكون مب دأ ’الكتل ة
الحرجة‘ ھو العامل المتحكم في السرعة التي س يقرّ بھ ا الع الم ب صحّ ة ھ ذه التع اليم الجدي دة
ويقبلھا .ويقطع بھاء ﷲ وعْ داً بقوله" :قل إذا جاء الن صر ك ل ٌّ ي دّعون اإليم ان وي دخلون ف ي
أمر ﷲ .طوبى للذين ھم استقاموا على األمر في تل ك األي ام الت ي فيھ ا ظھ رت الفتن ة م ن
11
كل الجھات".

الجـديد :ذلك ’الصغيـر المختلف‘
وھن اك عام ل آخ ر يج ب أن يوض ع ف ي اإلعتب ار ،فالبھائي ة حديث ة العھ د ج دا اذا م ا
قورن ت بغيرھ ا م ن ال ديانات ،فھ ي ال تبل غ م ن العم ر س وى م ا يق رب م ن مئ ة وخم سين
عاما 12 .وھذه حقيقة قد يغفلھا أولئك الذين ال يقرأون سوى الكتيبات التمھيدية التي عادة م ا
ّ
تغطي فكرة مبسطة ،لكنھا ال تشمل جميع المواضيع والجوانب بطبيعة الحال .فالقارئ ال ذي
ال يج د ف ي ھ ذه الكتيب ات تل ك األلمع ّي ة الفكري ة والھال ة القدس ية الت ي يج دھا ف ي ال ديانات
السماوية التي تبوأت مكانتھا على مر القرون ،قد يميل ال ى الت شكك ف ي مكان ة ھ ذه ال دعوة
الوليدة من موكب تطور البشرية عبر العصور.
ويميل البھائيون في الوقت الحاضر إلى عدم إعطاء األولوية ب أيّ ح ال م ن األح وال
إل ى خل ق ت راث فك ريّ بھ ائي ،وانم ا يرك زون عل ى إع الن رس الة بھ اء ﷲ ون شر دعوت ه،
وترجم ة الھيك ل االجتم اعيّ ال ذي تت صوره ال ى حقيق ة واقع ة ،وھ ذا ب دوره يح تم عل يھم أن
13
يجعلوا النصوص السماوية التي لديھم في متناول العامة
أم ا إعم ال الفك ر الب شريّ ف ي التنزي ل اإللھ يّ  ،وش رح الرس الة ال سماوية وتق ديمھا
للقارئ بأسلوب منطقيّ منظم ،يسوق الحجج بتسلسل منھجي ،ويلقي ال ضوء عل ى الظ روف
المبررة لمجريات أحداثھا ،فتلك مھمة دائما ما تكون من نصيب األجيال الالحقة . 14
وباالضافة إلى ھذا فإن ما يثير الغرابة لدى الباحث الغرب يّ  ،ال ذي يتح رّ ى ب شئ م ن
التحفظ والشك أم ر ھ ذه الظ اھرة الجدي دة ،الت ي ت ّدعي لنف سھا أم راً ال ي ستھان ب ه ،ھ و ف ي

11
12

13
14

ھو قيام المنضمين حديثا الي تلك الطوائف الغامضة بقطع كل صالتھم بالماضي .إذ أن أشد الشروط ضررا – إلي جانب الممارسات
التي ال تخرج عن كونھا عملية غسيل للمخ – ھو ضرورة التخلي عن االرتباط بالمنزل واألسرة والعمل والمعارف ،ثم الوالء بدال من
ذلك لزعيم الطائفة الذي عادة ما يكون حيا ً يرزق .وما حدث في جويانا عام  1978ھو أصدق برھان علي أنه كيف يمكن ألناس
متعطشين إلي اإليمان أن يقعوا فريسة لھواة جمع المال ممن عدموا الضمائر ،حيث أجبر قسيس يدعي ’ جيم جونز‘ كان يتزعم طائفة
غامضة اتخذت لنفسھا اسم )معبد الشعب( – أجبر أتباعه ،وھم قرابة األلف نفس ،علي اإلنتحار الجماعي.
كتاب ]منتخباتي  ،[...المقتطف  – 150واألصل عرب ّي
وذلك عندما كتب الدكتور أودو شيفر ھذا الكتاب عام  ،1980وللبھائيين تقويمھم الخاص ،ويعرف بالتقويم البديع ،وھو يبدأ من االعتدال
الربيعي لعام  1844ميالدية ) 1260ھجرية( – والسنة في ھذا التقويم تتكون من  19شھرا ،والشھر من  19يوما مضافا إلي ذلك أربعة
أيام )في السنة البسيطة( أو خمسة )أيام في السنة الكبيسة( بوصفھا أياما زائدة تبدأ بعد نھاية الشھر الثامن عشر.
إن مھمة ترجمة الكتابات البھائية الكثيرة عن األصول العربية والفارسية إلي االنجليزية أو نقل الترجمات االنجليزية التي أنجزت إلي
سائر لغات الكرة األرضية ،ھي في الحقيقة مھمة جبارة بمعني الكلمة وتتطلب قدرا عظيما من الوقت والجھد.
بالنسبة للدعوة المسيحية ،بدأت ھذه المؤلفات في الظھور في القرنين الثاني والثالث الميالدي )علي أيدي كل من ’تيرتوليان‘ و
’كليمينس السكندري‘ و ’اوريغين‘  (Origenوبلغت بداية عصرھا الذھبي بمساھمات القديس ’أوغسطين‘ في القرن الخامس ،ووصلت
الي ذروة االتقان الالھوتي علي يد القديس ’توماس األقويني‘ أعظم مفكري المسيحية وأغزرھم أعماال في العصور الوسطي )ولد في
عام 1225م وتوفي عام 1274م( .أما في العالم االسالمي فان علوم الدين المنھجية بدأت بالمعتزلة في القرنين الثاني والثالث من
الھجرة .وقد كان أبو الحسن األشعري )المتوفي عام 935م( ھو المؤسس الحقيقي لـ "علم الكالم" ،وھو فرع من العلوم بلغ ذروته في
القرن السادس الھجري بأعمال أعظم أئمة الفقه في االسالم اإلمام الغزالي )المتوفي عام 1111م(.

صھا المقدس ة .إذ تختل ف لغ ة بھ اء ﷲ ف ي
أغلب األحوال تلك اللغة الت ي ص يغت بھ ا ن صو ُ
15
ّ
المنزلة األخرى )باستثناء القرآن الكريم( .
أسلوبھا وتعبيرھا عما ھو مستخدم في الكتابات
16
وألنھا صيغت باألسلوب األدبيّ الذي كان سائداً في العالم اإلسالميّ وقت ظھور بھ اء ﷲ
أي في منتصف القرن التاسع عشر ،فإن النصوص المقدس ة للبھائي ة تب دو ،كم ا ي صفھا أح د
كبار المستشرقين" ،غريبة على الع ُرف األدبيّ ألھل الغرب"  . 17فاألسلوب اللغ ويّ لكتاب ات
بھاء ﷲ – وھو أسلوب سخيّ في المجاز واالستعارة ،زاخر بالرمز ّي ة العميق ة ،ص وفيّ ف ي
معظمه ،تتخلله من آن آلخر مقتطف ات م ن ن صوص الرس االت ال سابقة س ّيما الق رآن الك ريم
والح ديث النب ويّ ال شريف .وھ و أي ضا أس لوب يتن اول مفاھيم ا وأفك ارا وإش ارات ألنم اط
اجتماعية قد ال تعني القارئ الغربيّ العاديّ كثيرا – يبدو للوھلة األول ى غريب ا غي ر م ألوف
منمقاً ،شرقيّ الشكل والمضمون ،ال يماشي مذاق القارئ الغربيّ  .بي د أنّ رأي ا كھ ذا ال يت سم
بالموضوعية بأيّ حال من األحوال .فنحن نن سى أن لغ ة ع صرنا الحاض ر الت ي نتخ ذھا –
نح ن مع شر الغ رب – أساس ا للمقارن ة ،ق د أخ ذت س ماتھا ومالمحھ ا ع ن التط وّ ر العلم يّ
والتقن يّ واالقت صاديّ ال ذي ح دث خ الل المئ ة س نة األخي رة .فھ ي لغ ة عر ّي ة ع ن التخ ّي ل،
عقالن ّية ،عملية ،وفقيرة في المشاعر ،لغة بعيدة كل البعد عن لغة أدبائنا وش عرائنا المب دعين
من جوته  Johann Wolfgang v. Goetheو أدالبرت اس تيفتر ) Adalbert Stifterف ي اللغ ة األلماني ة(
إلى تشارلز ديكنز و ألفريد تينيسون ) Alfred Tennysonفي اللغة اإلنجليزية(.
وق د ظھ رت ف ي اآلون ة األخي رة ص ياغة جدي دة للكت اب المق دس باللغ ة األلماني ة
الدارجة .وال مر ّية في أنھا كانت صياغة مثيرة للجدل واالستنكار .وقد اُنج زت تل ك الطبع ة
تمشيا مع لغة اليوم ،التي تغيرت كثيرا 18 .أجل ،لقد صارت لغة اليوم فقيرة بمعنى الكلمة،
أو بتعبي ر ’دانيي ل بي ل‘" :أص بحت المف ردات اللغوي ة ال شائعة الي وم عقالني ة تمام ا ،وا ُفقھ ا
قاصر على رموزھا الرياضية وأشكالھا الحسابية ...وغياب أسلوب لغويّ ذاخر باألحاسيس
والعواطف في عصرنا ھذا لھو دليل عل ى إف الس ن اجم ع ن حي اة خالي ة م ن ترتي ل األدعي ة
19
وإقامة الشعائر".
فال يص ّح لنا إذن إن نتخذ م ن مفھومن ا ع ن اللغ ة ونظرتن ا إليھ ا ف ي الوق ت الحاض ر
معياراً نق يس ب ه ك ل األم ور .وعلين ا أي ضا أن نت ذكر أن ك ل األدي ان ق د ج اءت م ن ال شرق
مثلم ا يأتين ا ن ور ال شمس ،وأن ال نن سى أن ن صوص الكت اب المق دس واألس ماء العبراني ة
الكثي رة ك ان لھ ا وق ع غري ب عل ى آذان ال شعوب الجرماني ة وال سالفية والكلتي ة الت ي َق ِبل ت
الم سيحية ديان ة لھ ا ،بمث ل م ا للن صوص البھائي ة م ن وق ع ل دى الرج ل الغرب يّ ف ي الع صر
 15أنظر أيضا تناول المؤلف بالمناقشة للغة القرآن الكريم في كتابه ’النور يلمع في الظالم،‘The Light Shineth in the Darkness
ص  139وما بعدھا
 16تماما مثلما اتخذت الكتابات المسيحية األسلوب اللغوي الذي كان سائدا في العصر الختامي للحضارة اليھودية.
 17المستشرق ’أليساندرو باوساني‘ في كتابه الذي ترجم إلى األلمانية ’النصوص األصلية للبھائية Originalliteratur der Bahá’í
 ‘Religionوعن البالغة األدبية في أسلوب بھاء ﷲ راجع أيضا كتاب أديب طاھر زاده ]ظھور بھاء ﷲ[  -المجلد األول ص ،19ثم
ص  41وما بعدھا .وھو كتاب يمكن تحميله من على الرابط التالي:
http://reference.bahai.org/download/rb1-ar-pdf.zip
 18من أجل تقليل الفجوة التي باتت تفصل الدين عن الحياة اليومية ،عكف ناشرو الكتاب المقدس في كل من سويسرا والنمسا وألمانيا علي
اخراج انجيل لوقا علي شكل سالسل القصص المصورة التي تظھر في الجرائد والمجالت ،بأسلوب حكايات ’طرزان‘ و‘باتمان‘ – أي
’الرجل الخفاش‘ – و ’سوبرمان‘ ،وغيرھم من الشخصيات المبتكرة .وقد ظھرت تلك السلسلة التي تناولت حياة ’يسوع الناصري‘،
مشيرة إليه باسم مبتكر ھو ’يسكي  ‘JESCHIبمحالت بيع الكتب بألمانيا في عطلة أعياد الميالد ورأس السنة عام 1980م
 19كتاب ’المتناقضات الحضارية في الرأسمالية  ‘The Cutural Conterations of Capitalismلعالم االجتماع دانييل بيل ،ص 86
و 98

الحديث .وكم ا ھ و الح ال م ع ك ل فك رة جدي دة ،ف ان األم ر يتطل ب ق درا م ن التق ّب ل والتع وّ د
بمن أى ع ن التحام ل والتحي ز ،فكم ا يق ول ’بلي ز باس كال‘ " : 20إن التع وّ د فط رة ثاني ة ،تمح و
الفطرة األولي" .كما يطالعنا الشاعر األلمانيّ ’جوته‘ في ’محاورة فاوست‘ باألبيات اآلتية:
األمر يتوقف على التعوّ د
لكن بعد قليل تراه يرضع منه ّ
بلذة
فمع كل يوم يمرّ

والطفل في البداية ال يُقبل على ثدي أمّه
واألمر ھكذا بالنسبة إلى ثدي الحكمة
21
يزداد المرء استمتاعا به

أما من َيأ َلف كلمة ﷲ الجديدة ويعتا ُدھا فان ه يج د فيھ ا كن زا ثمين ا ،وفي ضا وھيمن ة ال
يرضى عنھا بديالً.

قاعـدة الفصل والتمـييز
إن من غير المعقول اإلعتقاد بأن استبانة صحّ ة الدعوة اإللھي ة ھ و أم ر ھ ّين .ب ل إن
التساؤل الذي يثور ھنا حقا ھ و :لم اذا ق ـ ّدر ﷲ أال تك ون الحقيق ة ’قريب ـة‘ أو ’لطي ـفة رق ـيقة
محـبوبة‘ – على حد قول شاعرنا ’جوته‘ ال ذي توص ل ھ و اآلخ ر إل ى نف س النتيج ة ،فبل وغ
الحقيق ة ي ستلزم وف اء الم رء بسل سلة ال ي ستھان بھ ا م ن ال شروط والمطال ب .ولق د تط اول
’نيتشه‘ بالشكوى من أن ﷲ لم يتكلم بوضوح .وا ّدعى عل ى ’زرادش ت‘ زوراً وبھتان ا ً أن ه ق د
ش ّبه ﷲ بالكاھن ،كما نسب إلى زرادشت أيضا أنه قال "إنّ ﷲ غامض وغير واضح ،فكيف
يث ور ف ي وجھن ا ھ ذا المزمج ر باللعن ات إذا ل م نفھم ه جي دا؟ ولم اذا ال يخاطبن ا بلغ ة أكث ر
وضوحا؟"  . 22وفي كتاب آخر ينسب ’نيتشه‘ أي ضا إل ى ’زرادش ت‘ قول ه" :إن أس وأ م ا ف ي
الموضوع أن ﷲ يبدو عاجزاً ع ن أن ينط ق بك الم يفھ م ،أيك ون ھ و اآلخ ر غي ر متأك د مم ا
23
يعنيـه؟".
والجواب على ھذه التساؤالت ھو أن ﷲ قد وھب كل نفس مقام ’معرفت ه )أي معرف ة
ﷲ( ولقائه‘ " ... 24وإن لم ت ستطع ف ان التكلي ف ق د س قط عن ه"  ... 25ول و أراد ﷲ لجع ل ك ل
اس
البشر يلمحون الحق في وحيه ويؤمنون به ف ي الت و واللحظ ةَ ) :و َل ْو َش ا َء َر ُّب َك َل َج َع َل ال َّن َ
أُم ًَّة َواحِدَ ًة(  . 26ويوضح بھاء ﷲ حكم ة ﷲ م ن ھ ذا بقول ه" :ولك ن ق صده م ن ذل ك ان ت صل
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بليز باسكال  ،Blaise Paskalفيلسوف وعالم رياضيات فرنسي ،ولد عام 1623م وتوفي عام 1662م
الفصل األول المشھد الرابع ،محاورة فاوست ،علي لسان الشيطان ’مفستوفيلس‘ ،نقلت الترجمة عن كتاب ]جيتة – الديوان الشرقي
للمؤلف الغربي[ ،ترجمة عبد الرحمن بدوي ،القاھرة ،دار النھضة العربية ) 1967سلسلة الروائع المائة ،العدد الثالث( ،وأبيات الشاعر
جوته بالكامل ھي كما يلي )من الديوان الخامس سفر الحكم واألمثال ،الفقرة التاسعة عشر(:
ولماذا تختبئ في أعماق الھاوية؟
"لماذا كانت الحقيـقة نائـيـة بعيـدة؟
لو فھم المرء في الوقت المناسب،
ال أحد يفھــم في الوقت المنــاسب!
وسارت لطيفة رقيــقة محبـوبة"...
لكانت الحقيقة قريبة وانتشرت واسعا
منقول ترجمتھا من المرجع العرب ّي السابق ذكره.
كتاب ’ھكذا تكلم زرادشت  ‘Thus Spake Zarathustraالسفر الرابع’ :عديم الفائدة  ‘Out of Serviceالطبعة االنجليزية ص 291
’ماوراء الخير والشر  ‘Beyond Good and Evilالفقرة رقم  ،53الطبعة االنجليزية
كتاب ]منتخباتي  ،[...المقتطف رقم ) 29فارسي األصل(
المرجع السابق ،المقتطف رقم ) 75فارسي األصل(
القرآن الكريم ،سورة ھود :آية  .188وقد جاء أيضا في كتاب ]قيوم األسماء[ للباب )الذي بشر بظھور بھاء ﷲ ،مثلما بشر يوحنا
المعمدان  -أو ’يحي بن زكريا‘  -بظھور السيد المسيح( جاء ما يلي":إنا نحن لو شئنا لھدينا األرض ومن عليھا علي حرف من األمر
أقرب من لمح العين جميعا"

االنف س الطيب ة والج واھر المج ردة بح سب فط رتھم االص لية ال ى ش اطىء البح ر االعظ م
27
ويفصل وي ّميز بين ط الب جم ال ذو الج الل م ن الع اكفين ف ي أمكن ة ال ضالل والت ضليل"
فقاع دة ’الف صل والتميي ز‘ ھ ذه ھ ي "س بب ع دم ظھ ور مظ اھر الع دل ومط الع الف ضل )أي
رسل ﷲ( بأسباب القدرة الظاھرية والغلبة الملكية"  . 28كما ي شرح بھ اء ﷲ بغاي ة الوض وح
ھذه القاعدة التي سرت أيضا على كل الرساالت السماوية السابقة قائال " :ولو ظھر وتجلي
جوھر القدم على ما كان عليه لما أنكره أو اعترض عليه أحد ،ب ل ين صعق ك ل الموج ودات
م ن م شاھدة ان واره وي صبحون فن ا ًء مح ضا ً .وف ي ھ ذا المق ام ال يم َّي ز المقب ل ال ى ﷲ م ن
المعرض عنه"  . 29كما يوضح بھاء ﷲ أيضا في كتاب اإليق ان أن ه – وب سبب قاع دة التميي ز
ھذه – فإن "للمظاھر اإللھية – أطيار الھوية وحمامات األزلية ،بيانان :بيان بحسب الظ اھر
وس ْتر ،وال نق اب وال حج اب ،حت ى يك ون س راجا ً يھ دي
ق الوه ويقولون ه م ن غي ر رم ز َ
السالكين إلى معارج القدس ونوراً مبينا ً يج ذب الط البين إل ى ب ساط األن س ،كم ا ھ و م ذكور
ف ي الرواي ات ال صريحة واآلي ات الواض حة .ولھ م بيان ات أخ ري ،قالوھ ا ويقولونھ ا تح ت
الرمز والستر والحجاب ،كيما َيظ َھ َر من ال ُمغلّ ين مكنون ُ
ف حق ائقھم .ولھ ذا
ات قل وبھم وتنك شِ َ
30
صـنّ  ،وﷲ َل ُي َغرْ ِب َل ـنّ  .وھ ذا ھ و المي زان اإللھ يّ
يق ول ال صادق ب ن محم د  :وﷲ َل ُي َمحِّ َ
31
والمحك الصمدانيّ الذي يمتحن به عبادَ هُ".
وم ا م ن ش ئ يحج ب اإلن سان ع ن عرف ان الح ق س وى نف س االن سان ذات ه .ولھ ذا
ين صحنا بھ اء ﷲ بقول هّ " :
مزق وا الحجب ات الغليظ ة بإس مي واك سروا أص نام التقلي د بق وة
التوحيد ...ال تحجبوا انفسكم بحجبات ال نفس ألن ي خلق ت ك ل نف س كامل ة حت ى َيظھ ر كام ل
صنعي" . 32
كما يحدثنا بھاء ﷲ عن عِ ْلمين ،أولھما ’عِ ْـلم إلھي‘ واآلخر ’عِ ْلم ش يطاني‘ – "أولھم ا
يظھ ر م ن إلھام ات ال سلطان الحقيق ي )ﷲ( ،وثانيھم ا يب دو م ن تخ يالت األنف س الظلماني ة،
وھو ال ذي ي ص ُدق ف ي حق ه ’العل م ھ و الحج اب األكب ر‘ ،أثم ار ذاك ال شجر ال صبر وال شوق
والعرف ان والمحب ة ،وأثم ار ھ ذا ال شجر ال ِك ـ ْبر والغ رور .ال ُيثم ر ھ ذا ال شجر إال ال َب ْغ ي
والفحشاء وال يأتي إال بالغ ّل والبغ ضاء ...فيج ب إذن أن ّ
تنظ ف ال صدر ع ن ك ال م ا س معته
و ُتق ّدس القلب عن جميع التعلّقات كي تكون محل إدراك اإللھام ات الغيبي ة وم ستودع أس رار
33
العلوم الر ّبانية".
وإيمان أيّ فرد ال يحدده إال ھو بنفسه" :واذا حضر نفس ف ي مح ضر الح شر األكب ر
بين يدي ﷲ وسئل عن سبب عدم ايمانه واعراضه عن نفسي وقال’ :نظراً الن لم يؤمن أحد
ُ
ُ
وابتعدت عن الجمال األبدي‘ ،فإن ھ ذا الع ذر س وف
اقتديت باآلخرين
والكل قد اعرض لھذا
34
لن ُيسمع ولن ُيقبل .إنّ االيم ان ال يمك ن ان ي رتبط ب ايّ ش يء س وى ب نفس االن سان"  .أم ا
27
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كتاب ]منتخباتي  ،[...المقتطف رقم ) 29فارسي األصل(
المرجع السابق ،نفس المقتطف
المرجع السابق ،نفس المقتطف
والمقصود ھنا ھو اإلمام ’جعفر الصادق‘ ،سادس أئمة الشيعة )ولد عام  57ھجرية وتوفي عام  114ھجرية( ،وھو ابن اإلمام محمد
الباقر ،إبن اإلمام زين العابدين علي ،إبن األمام الحسين ،رضوان ﷲ عليھم
كتاب اإليقان ،الطبعة العربية الثالثة ،دار النشر البھائية بالبرازيل ،ص 254-204
كتاب ]منتخباتي  [...المقتطف رقم ) 75فارسي األصل(
كتاب اإليقان ،ص 55
كتاب ]منتخباتي  [...المقتطف السابق

أولئك الذين يوف ون ب شروط اإليم ان ب ا  ،في صْ ُدق ف ي حقھ م ق ول بھ اء ﷲ" :إن آث ار الح ق
مشرقة والئح ة مث ل ال شمس ب ين العب اد"  ، 35وك ذلك قول ه "إن أب واب الف ضل مفتوح ة أم ام
وجوه الكل" . 36

شروط بلوغ الحقيقة
واآلن ،ماھي تلك الشروط؟ لقد جرى المنوال على أنّ االنسان ُمل زم ب أن يبح ث أوال
ع ن الحقيق ة قب ل أن يتوص ل إليھ ا .و ُمھ ّم ة البح ث ھ ذه َمنوط ة ب ه دون غي ره ،إذ أنّ م ن
خصائص األمور الروحية أنه ال يمكن بلوغ أ ّي ة غاي ة دون مجھ ود يب ذل ،فملك وت ﷲ ل يس
ھ و ذل ك المك ان األس طوريّ الم سمّى ’ب الد العجائ ب‘  . 37فلق د ج اء ف ي الق رآن الك ريم قول ه
ِين َجا َھ ُدوا فِي َن ا َل َن ْھ ِد َي َّن ُھ ْم ُس ُب َل َنا"  . 38أم ا االنجي ل المق دس فيطالعن ا باآلي ةَ " :م ا
تع الى " َوالَّ ذ َ
ب َّ
ج ُدو َن ُه!" . 39
ون ُھ ُم الَّ ذ َ
الط ِري َق الَّ ذِي ُي َؤ ِّدي إِ َل ى ْال َح َي اةَِ ،و َقلِيلُ َ
اب َوأَ ْك َر َ
أَضْ َي َق ْال َب َ
ِين َي ِ
ويصف بھاء ﷲ في كتابه ’الوديان السبعة‘ – وھو كت اب يط وف بالق ارئ ف ي ع والم ال روح
– يصف الطريق الذي تسلكه الروح سعيا إلى عرفان ﷲ ،وفيه يورد مثال عربي ا ھ و" :م ن
طلب شيئا َو َج ّد َو َجدَ ه" ثم ي ستطرد ق ائال" :فينبغ ي لن ا إن َن ْش َح َذ ف ي طل ب الھ َم ة ،وان َنجْ َھ دَ
النفس حتى نرتشف من شھد ِوص الِه"  . 40ث م يطالعن ا ب أن ال صبر ش ئ ض روريّ ھ و اآلخ ر
لمن يجتھد في بلوغ الحقيقة" :أما الوادي األول فوادي الطلب ،ومرْ ِكبُ ھذا ال وادي ال صبر،
بحيث أنّ السالك عند سلوكه في ھذا السفر لن يبل غ غايت ه اوي صل إل ى ُبغيت ه ،او ُي شفي اب دا
ُغل َت ه"  . 41وأخي را ،ھن اك ذل ك ال شرط ال ذي ال غن ى عن ه لم ن يبح ث ع ن الحقيق ة ،أال وھ و
التواض ع وس عة األف ق وإع داد ُ
األذن "الس تماع النغم ة اإللھي ة"  . 42ث م االعت راف بالحقيق ة
والتسليم بھا حتى إن اختلفت تلك الحقيقة عما كان في ت صوره واعتق اده م ن قب ل 43 .كم ا أن
ھناك نزعتين زائفتين كل منھما على النقيض من األخري ،وعلى المرء أن يح ذرھما ح ذره
من ’شيلال وكاربيديس‘ )وحْ َشيْ البحر( في مالحم الشاعر اإلغريقيّ ھوميروس  ، 44أوالھم ا
ھ ي نزع ة ال شك ال سائدة اآلن ف ي أوروب ا ،واألخ رى ھ ي نزع ة ال تح ّمس بغي ر تمح يص
35
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المرجع السابق ،نفس المقتطف
المرجع السابق ،المقتطف رقم ) 126فارسي األصل(
ھناك قصص خيالية في األدب األلماني اسمھا  Schlaraffenlandأي بالد العجائب ،وھي تحكي عن بالد مملوءة باللبن والعسل،
يطير فيھا الدجاج المشوي ليستقر في أفواه الكساالي ،وفيھا تط َرح الخمائل َكبابا َ ساخنا ،وأعظم فضائل تلك الديار األسطورية ھوالكسل،
أما الج َد واالجتھاد فھما من كبائر الذنوب ،وأكسل من في البالد مليكھا الذي يتربع علي عرشه .وھذه القصص مستمدة من أساطير
قديمة تحكي عن فردويس مفقود.
سورة العنكبوت :اآلية 69
متى 14 :7

كتاب ]الوديان السبعة[ ،الطبعة االنجليزية ص ) 7فارسي األصل(
المرجع السابق ،ص 5
كتاب اإليقان ص 131
حدث أيضا أن ألقي القديس ’أوجسطين‘ باالنجيل جانباً ،بمشاعر من خيبة األمل ،عندما تصفّحه للوھلة األولي ،وذلك في فترة سابقة
علي اعتناقه مذھب ’المانوية‘ وتُفصح األسباب التي أوردھا في كتابه ’االعترافـات ) ’Confessionsالجزء الثالث ،الفصل الخامس(
عن س ّر تصرفه ھذا وعما كان يعتلج في نفسه ،إذ يقول" :لقد عقدت العزم ساعتھا أن أعكف علي دراسة األسفار المقدسة ألعرف
فحواھا ،ولكن انظروا ما حدث ،لقد لمحت فيھا شيئا ال يراه المغرور وال يكتشفه ال َغـ ّر ،شيئا كتب بأسلوب متواضع إال أنه أسلوب بالغ
األثر ،مغلّف بكامله في عبارات مبھمة ،ولم أكن الئقا آنذاك ألن أصل إلي مغزاھا ،أو أتنازل عن كبريائي لتجليه وظھوره .ألني عندما
تناولت تلك األسفار بعين النقد لم يكن حكمي عليھا في البداية كما ھو اآلن ،وانما وجدتھا أقل شأنا من أن تقارن بطالوة األسلوب الذي
كتب به ’شيشرون" مؤلفاته ،إذ كانت أوداج غروري منتفخة لدرجة تعلو علي نبرة أسلوبھا المتواضع ،كما كانت حدة ذكائي قاصرة
علي الغوص في معانيھا .ولكن ھذه ھي أسفاركم المقدسة )يا معشر المسحيين( وقد ذاع صيتھا كما ذاع صيتكم ،أنتم يا قليلي الشأن .غير
أنني كنت أأنف أن يقال عني ’قليـل الشأن‘ ،وكان الغرور يمألني بدرجة كنت أخال نفسي شخصية عظيمة".
شيال Scyllaوكاريبديس  Charybdisھما وحشان ذكرھما الشاعر اإلغريي ھوميروس في مالحمه األسطورية ،قال أنھما يقيمان
علي جانبي مضيق ِم ّسينا ويھددان السفن لذا كان علي الربابنة تحاشيھما.

وتح ّق ق .فف ي ظ ل النزع ة األول ى يك ون المت شكك ق د ك وّ ن رأي ا م سبقا ً قب ل أن يعك ف عل ى
صلة في نفسه ،فال ينحصر اھتمام ه إال
دراسة المسألة ،وذلك لوقوعه تحت تأثير الرّ يبة المتأ ّ
ف ي إرض اء ف ضوله الفك ريّ وتأكي د ش كوكه المبني ة س َلفا ً .ونج د عل ى النق يض اآلخ ر موقف ا
يختلف تماما عن موقف المتشكك ،حيث يتناول المتحمس الم سألة بنظ رة غي ر فاح صة ،وال
ُي ْتبع حماسه المبدأيّ بتفكير موضوعيّ  .ويفتقر مثل ھ ذا اإليم ان إل ى أس اس مت ين كم ا يفتق د
إلى التع ّمق ،فھو إيمان أعرج ،يستند على ساق العاطفة وح دھا وال يرتك ز عل ى األخ رى –
ساق التفكير .ولھذا ،فھو أيضا إيمان يسھل تزعزعه وتالشيه.

طـھارةُ القـلب
ص بّت ف ي قال ب م ن الرس وم
ولم ن ينظ ر إل ى ن ور الحقيق ة بعقلي ة مت شككة منح ازة ُ
الدينية الموروثة ومفاھيمھما التقليدية الجامدة ،ولمن ال يخرج ع ن ح دود مفھوم ه الشخ صيّ
عن ھذا العالم ،ولمن امتألت رأسه بأفكاره الخاصة – أفكار بلغ من ف رط اعت زازه بھ ا ح دا
ال يقبل عنده أن يراجعھا – لك ل واح د م ن ھ ؤالء س تبقى الحقيق ة مختبئ ة خل ف حج اب م ن
"ظنون ه وأوھام ه"  . 45وال يمك ن إال ل ذلك ال ذي يجع ل قلب ه "مطھ راً ومنزھ ا ً ع ن ك ل َغ ْب رة
مظلمة من ُغبار العلوم االكتسابية"  46أن يصير طالبا للحقيقة .وعلى ھ ذا الطال ب أي ضا أن
يق ّدس قلبه "بدرجة ال يبقى في القلب آثار للحب والبغض ،كي ال يميل به الحب عن جھ ة أو
يمنعه البغض عن جھة بال دليل"  . 47وھذا ھو نقاء القل ب ال ذي ق صده ال سيد الم سيح عن دما
قالُ " :
ﷲ . 48 ".وكذلك أي ضا عن دما ق الُ " :ك ُّل َم نْ ُھ َو
طو َبى لِألَ ْنقِ َيا ِء ْال َق ْلبِ ،ألَ َّن ُھ ْم ي َُع ِاي ُن َ
ون َ
ص ْوتِي"  . 49أما بھاء ﷲ فھو يؤكد لن ا أن ﷲ س بحانه وتع الى ق د "أودع ف ي
م َِن ْال َح ِّق َيسْ َم ُع َ
50
كل نفس ما يعرف ب ه آث ار ﷲ"  .ويؤك د أي ضا أن ﷲ ال يخ ّي ب س عي م ن يطل ب الحقيق ة
حرم أيّ قاصد ولم َيم َن ع أيّ مقب ل"  . 51كم ا ش بّه بھ اء
بكل صدق واخالص ،إذ يقول " :لم َي ِ
ﷲ رسالته بأنھا " ِمثل بحر ُسترت في قعره واعماقه آللئ لطيف ة مني رة ال ُتح صى " .ويؤك د
قائالً " ان ھذا البحر األعظم اللُجّ يّ ال ّمواج قريب ج داً ب ل أق رب ال يكم م ن حب ل الوري د .ل و
ش ئتم ت صلون الي ه بطرف ة ع ين ،لتف وزوا بن صيبكم م ن ھ ذا الف يض ال صمدانيّ والف ضل
ال ُس ْبحاني"  . 52أم ا بالن سبة للباح ث ال ذي ي شق حج ب التقالي د واألوھ ام الموروث ة ف إن ن ور
الحقيقة اإللھية سيظھر ’كظھ ور ال شمس ف ي َك ِب ِد ال سماء‘  . 53وذل ك بتعبي ر بھ اء ﷲ ،ال ذي
يقول أيضا في حق أولئك الذين بلغوا مرادھم" :ال َتخ َفى عنھم حقيقة األمر وال َتح َت ِج ْب" . 54
صرف ،وينالھ ا الباح ث ال ذي
وھذه البصيرة أنفـذ وأعمق كثيرا من الفھم العقالن يّ ال ّ
يقوده سعيه إلى ھذه الرسالة – رسالة الحق والنور  . 55فالتفكير العقالنيّ مع المعاي شة نف سھا
 45كتاب ]منتخباتي  ،[...المقتطف رقم ) 100عربي األصل(
 46كتاب اإليقان ص 153
 47المرجع السابق ص 154
 48إنجيل متي ح  :5آية 8
 49إنجيل يوحنا ح  :18آية 37
 50كتاب ]منتخباتي  ،[...المقتطف رقم ) 53عربي األصل(
 51المرجع السابق المقتطف رقم ) 126فارسي األصل(
 52المرجع السابق المقتطف ) 153فارسي األصل(
 53المرجع السابق المقتطف رقم ) 52عربي األصل(
 54المرجع السابق المقتطف رقم ) 52عربي األصل(
 55ش ّدد الفيلسوف البولندي الشھير ليتشيك كوالكوسكي ) Leszek Kolakowskiالذي كان يعتنق الفكر الماركسي قبل ھجرته للغرب
حيث يحاضر اآلن في جامعة أكسفورد( في مقابلة صحفية أجرتھا معه المجلة الكاثوليكية  - Herder Korrespondenzالمجلد

ض روريان كالھم ا للباح ث ع ن الحقيق ة .ولق د لم س ال سيد الم سيح كب د ھ ذه الم سألة بقول ه:
ْس لِي َب ْل لِلَّذِي أَرْ َس َلنِي .إِنْ َشا َء أَ َح ٌد أَنْ َيعْ َم َل مَشِ ي َئ َت ُه َيعْ ِرفُ ال َّتعْ لِي َمَ ،ھ ْل ُھ َو ِم َن
" َتعْ لِيمِي َلي َ
56
ﷲ ،أَ ْم أَ َت َكلَّ ُم أَ َنا ِمنْ َن ْفسِ ي"  .وكذلك أيضا أشار إل ى الحقيق ة نف سھا بقول هَ " :وأَ َّم ا َم نْ َي ْف َع ُل
ِ
َ ٌ 57
ور ،لِ َكيْ َت ْظ َھ َر أَعْ َمالُ ُه أَ َّن َھا ِبا ِ َمعْ مُولة " .
ْال َح َّق َف ُي ْق ِب ُل إِ َلى ال ُّن ِ

محك اإلختبار:
وإذا ت ساءلنا ع ن معي ار اس تبانة النب يّ ال صادق م ن النب يّ الك اذب ،فق د ح دد ال سيد
ك ال ذي ُيع رف ب ه ص دق
ار ِھ ْم َتعْ ِرفُو َن ُھ ْم"  ، 58فالمح ّ
المسيح أيضا ھذا المعيار بقوله "منْ ِث َم ِ
دعوة بھاء ﷲ ھو ذلك األثر الخالّق المج ِّدد المنبعث من بياناته" ،ف ُحجّ ة الشمس نو ُرھا ال ذي
أشرق وأحاط العالم ،وبرھانُ الربيع جو ُده الذي جدد العالم برداء جدي د ،عل ى أن األعم ى ال
59
الج رْ ز ل يس لھ ا ن صيب م ن رحم ة الربي ع"
يعرف للشمس أثرا غير حرارتھا ،واألرض َ
أّم ا ع ن تجدي د ال دين وتب ديل ح ال الع الم ف إن بھ اء ﷲ يق ول إن الق وّ ة الالزم ة لتب ديل الع الم
أعظ م م ن اإلك سير ال ذي يق ال عن ه أن ه يح وّ ل النح اس ذھب ا ،وأن "ھ ذا المق ام وھ ذه الق درة
مختصة بكلمة ﷲ" . 60
وك ّل م ن يراق ب بع ين اإلن صاف م ا ھ و آخ ذ ف ي التبل ور اآلن عل ى نط اق ص غير
)وأعني بذلك وحدة الجنس البشريّ التي تتجلى داخل المجتم ع البھ ائيّ حي ث يتع ايش الن اس
من كل جنس ووط ن وملّ ة بك ل ت آلف ووف اق( باس تطاعته أن يالح ظ وي درك الق وة المنبعث ة
عن دين بھاء ﷲ ،وھي قوة تؤلّف النفوس و ُتب دلھا م ن ح ال إل ى ح ال ،والحقيق ة الت ي ي ؤمن
بھا البھائيون من أعماق أعماقھم ويعيشونھا في كل لحظة من لحظ ات حي اتھم ھ ي أن ﷲ –
الذي يقول عنه الملحدون أنه مات – ھو ح يّ ال يم وت ،وھ ا ھ و ي وفي بالوع د ال ذي قطع ه
األنبياء ،إذ يخاطب البشرية مرة أخرى على لسان بھاء ﷲ.

العاشر ،عدد أكتوبر ) 1977ص  501وما بعدھا( – شدد علي أن المعرفة الدينية ال تُكتسب بنفس الكيفية التي تكتسب بھا العلوم العقلية،
وأن المعني الكامن في الدين يختلف في ماھيته عن المعني الماثل في مضمار العلوم المادية أو الحياة المعيشية ،فھو يري أن معني الدين
يعمل في مضمون أو محتوي معين ،وفي إقامة الشعائر ،وتالوة األدعية ،والمعايشة الدينية
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 59كتاب اإليقان ص 167
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