(ترجمة)

أبريل (نيسان) 2002
السادة األفاضل قادة األديان في العالم،

إنها تركة دائمة تلك التكي ّلاهكا ال كرن الع كردن نكدما أشرومكا كعد العكالم لكف ا ت كار ناسكها

كتركا لهك ر األسكرة إ أنك روككم الظك م
أ ضككاف فككي أسكرة إنسككانية داتككدة ،دا ت ككار األرك د هنككا م ك ه
التال ال ي ساد األفق في ظل مظاهر العنف دالص ار اا المسكتمرة ،فل كد بكدأا التعصك اا التكي
كانا في دقا من األدقاا د كأنها متأصلة فكي بيعكة الجكنل ال كري ،بكدأا كالوداّ دالت

فككي كككل مكككان دانهككارا مككذ انهيككار ه ك ر التعصك اا الت كداجو داألسك ا

كي

التككي المككا ككتتا ككمل

األس كرة اسنسككانية لتّلككق مككن ككم ّلي ه ككا م د ه ككا مككن الهديككاا ال افيككة داس نيككة دال دمي كة األصككدّ

دتككدل كككل مككا تككدل مككن المنظككدر التككاريّي للككومن مككا بككّن لّلككة دضككتاها ،فكككان ه ك ا التتككدّ

الجدهري دلي ه لف ما يتمل المست بل من اسمكانياا الهائلة المتاتة للعالم اسنساني

إن مككا ّككد د إلككف األسككف هككد أن األديككان ال بككر ال ائمككة التككي كككان ال ككرك الرئيسككي مككن دجددهككا
كة ككأداف فكي هك ا السكبّل

ن ر األّدة دا ا ة الس م بّن ال ر ،والها ما أص تا هكي اتهكا
دالم ككاّ لككف لك هككد الت ي ككة المهلمككة أن هك ر األديككان ال ائمككة هككي التككي المكا أقككرا التعصك اا

الدّنية دو تها أما النس ة لنا نتن المرجذ األ لف ألتد األديان العالمية فكنن كعدرنا المسكهدلية
ياككرك لّنككا أن نهّ ك

ككالجميذ أن يضككعدا نص ك

أ ّككنهم ديتمل كدا متمككل الجككد التتككدياا التككي

تداجك ال يككاداا الدّنيككة جككراف هك ا الدضككذ ال ككائم دلك ا فككنن قضككايا الت ككري الككدّني دالظككردي التكي
جميعا إجراف تدار ّتسم الصدق
تسا د لف ّل ها تستد ي منا
ه
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دالصكراتة دتملهنككا ال ككة أنك مككن من لككق كدننككا
كادا ّ سككدي يكككدن ه ك ا الرجككاف م بككد ه
جميعككا ك ه
ه
تسنا مذ تدفر النية الّالصة اتها التي دفعا بنا إلف م ل ه ا ال دّ
قبد ه ه
تتضككم معككالم ال ضككية التككي تداجهنككا دتتبلككدر نككدما نركككر اهتمامنككا دنمعككن النظككر فككي مككا تككم م كن
اسنجككاواا فككي مجككا ا أّككر فاككي الماضككي ا تشبككرا النسككاف ،اسككت ناف عككك التككا ا الارديككة،
ككأنهن مّلدق ككاا أدن ككف م ككن مس ككتد الرج ككاّ ،د ككف الظ ككن ككأنهن ف ككي ككائعن أس ككّراا األده ككام
فتككرمن اسفككادة مككن أي فرصككة تمكككنهن مككن التعبّككر ككن اقككاتهن الردتيككة دالمعنديككة،
دالّ ارفككاا ،ش
ّافي ككا ل ككف أت ككد أن هن ككا
دس ككّرن م ككن ككم لل ي ككام ل ككف ّدم ككة الرج ككاّ دتلبي ككة رو ككاتهم دل ككيل ه
ش

مجتمعككاا دّككدة مككا اولككا هك ر األدضككاه مسككتمرة فّهككا ،بككل داألدهكف أن فككي هك ر المجتمعككاا مككن
دالتومككا أمككا ّ صككة مككا ّككددر مككن

ّككدافذ دفا ه ككا نّك هكدا ككن ه ك ر األدضككاه مككن مدقككف التعصك
تكدّل دن ككاع لككف المسككتد العككالمي فهككد أن المسكاداة بككّن الرجككاّ دالنسككاف أصك تا فككي تاصككل

األمككر قضككية معترهفككا بهككا لهككا مككن ال ككدة دالتككأ ّر مككا ألي مبككدأ م ب كدّ قبككد ه ا ،مككا ،أ ككان ل ك فككي
األدسككاا األ اديميككة أد فككي دسككائل اس ك م وّككر أن ككاف ه ك ر المسككألة ماتدتككة للتنظّككر دابككداف
الرأي هد ما دفذ مناصري مبكدأ السكيادة للرجكاّ إلكف ال تكل كن سكند ّكد م لرافهكم لكف هكدامع

الرأي المسهدّ
د ب ككد لجتاف ككل النعك كراا ال دمي ككة دالد ني ككة الت ككي ته ككددها األّ ككار م ككن ك ككل جانك ك

أن تل ككف ه ككي

األّر مصّرها الوداّ فمذ كل أومة تمر بها ال هدن العالمية يسهل لف المدا ن أ ر فأ ر

أن يمّ ككو ب ككّن تك ك ال ككد ن الت ي ككي الك ك ي شي ن ككي تي ككاة الا ككرد دث ككّن ا ن ي ككاد للبيان ككاا الت ككي ت ّ ككر
العدا ككف دتلهبهككا بهككدي إ ككعاّ نّكران الت ككد دال راهيككة تجككار اوّ كرين دوره بك در الّككدي دالره ككة
بّككنهم دأص ك م معردهفككا أن ك تتككف فككي الظككردي التككي ت تضككّها المصككلتة الّاصككة الم ككاركة فككي

ع ككك المناسك ك اا الد ني ككة المألدف ككة ي ككأتي تج ككاد الجم ككاهّر ف ككي ال الك ك م ككدها ككاست ار د ككدم
ا رتي ككام كم ككا ه ككد الت ككاّ تج ككار قنا ككاا الماض ككي ال ابت ككة دم ككا ك ككان يس ككدد م ككن مظ ككاهر التماس ككة
دا ندفاه الادري
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العادي د وو النتائج المترت ة لف ه ا الت در ما تم من ا راد إ ادة بنكاف صكرم النظكام العكالمي
الككراهن دمهمككا كانككا مظككاهر الضككعف التككي ت كككد منهككا المنظدمككة العالميككة فككي كككلها التاضككر،
دمهما كانا ال ّدد التي ت ل تركتها دتتد من قكدرتها لكف اتّكا اسجكرافاا العسككرية الم كتركة

ض ككد ال ككود دالع ككددان،

ّّ ككا أت ككد ف ككي إد ار أن هك ك ا الوي ككف الك ك ي يس ككمف الس ككيادة الد ني ككة

الم ل ة هد اوّر في ري إلف الوداّ
ش
كما اج ه أصدرر السياق التاريّي الك ي كاا برهمكا
د الم ل ،داجها التعص اا العرقية داس نية شت ه
فضككا ات،ككا
فدضككا ر ه
إواف م ككل ه ك ر ا د ككافاا داأل ا ّككل ،دأص ك م الماضككي ،مككن ه ك ا المن لككق ،مر ه
دتاسك هكماّ ،اصككة دأن التعص ك العرقككي شدسككم بدصككمة اقت ارن ك اظككائذ دأه كداّ ال ككرن الع كرين التككي
بل ا تك،دا اتّك ا معك كا ذ المكرك الردتكي دروكم أن التعصك العرقكي مكا واّ ت،يكا فكي أجكواف
كلدكا اجتما ،يكا فننك
دّدة مكن العكالم ديم كل س ه

يعكدد كدنك لفكة مكن لفكاا التيكاة أصكابا ق ا ه كا

مدما مكن تّكل المبكدأ لكف الن كاق العكالمي تّككل
داس هكعا مكن الجكنل ال كري ،كمكا أنك أصك م مك ه
أن اا من العسّر لف أي مجمد ة من النال أن ت بل لف ناسها عد اون أن تدصف أنها
تمارل التعص

العرقي أد تتبنار

مظلمككا قككد انمتككف د ككادا معالمك
وّككر أن مككا تككدل ي كككل فككي تككد اتك دلككي ه لككف أن ماضك هكيا
ه
مضّئا لعالم جدّد قكد انب كق فجكرر فجكأة فك تكواّ أ كداد واّكرة مكن النكال تكروم تتكا
تاضر
ها
دأن
ه
أ اف او ار التي ّلاتها تل التعص اا المتأصلة من إ نية دقدمية د ية دجنسية اسضافة إلف
تل التعص اا الم ترنة بنظام ال دائف ا جتما ية دمكا مكن ك فكي أن الكد ئل كلهكا ت كّر إلكف

أن المظككالم المترت ككة لككف ه ك ا السككلد سككدي تسككتمر لات كرة ديلككة فالعككالم اسنسككاني مهسسككات
دمعكاّّرر يسكّر

كيف الّ كف نتكد بنكاف نظكام جدّكد يعّكد صكياوة الع قكاا اسنسكانية ديهكره إلككف

نجدة المظلدمّن دالمض هدّن من أبناف ال رية ل كن هك ا لكيل بّكا ال صكّد فكالعبرة متم لكة فكي
أن ما تدل تتف اون يعد تّ هيا ل ل التددد دالتداجو ،دأن لم يعد هنا مجاّ للتراجذ
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د ددة األمدر إلف ما كانا ليك فكي الكومن الماضكي ف كد تتكددا الم كادر الجدهريكة دتكم كرتها

دثيان تااصّلها دأ لنا إ هنا ا ،مكا تا ،مكا دأصك تا تتجسكد تكدريجي،ا فكي المهسسكاا دالكنظم ال كادرة
في أن مهمكا ككان ال اكام فكي هك ا السكبّل
لف فرضها دت بي ها لف السلد العام دمما
دمضنيا ديل األمد ف بد سياضي إلف ت ّّر امل من األسال في الع قاا ال ائمكة بكّن
ا،قا
ه
ال ر

بدا التعص

الدّني في بداية ال رن الع كرين ككأ ر التعصك اا ال ائمكة رضكة للهويمكة دا نكدتار

أمام تيار قد الت ّّر دالتتدّ فاي العالم ال رثي ن الت كدم العلمكي تملكة نياكة و و كا عكك

العمك ككد الرئيسك ككية التك ككي قامك ككا لّهك ككا ا د ك ككافاا ال ائايك ككة الّصدصك ككية ا سك ككت نائية أد ا متيك ككاو
ش
دالتادق م جافا تركة تدار األديان في إ ار التتد ا الجارية النس ة لل ياية التي نظكر فّهكا

الجككنل ال ككري إلككف ند ك اسنسككاني – جككافا م ا ككة أبككرو الت ككدراا الدّنيككة ال ا ككة لككف األمككل
دالدا دة الّّر فاي ام  1893أشقيم المعرك ال دلدمبي العالمي في يكاود الد ياا المتتكدة

كاف بك كر مكردر أرثعمائككة ككام لكف ا ت ككاي كريسكتدفر كدلككدم ل لل ككارة األمّركيكة ،دلعككل مكا
اتتا ه
مدتككا هككد أنك تمّككك ككن مدلككد المجلككل العككالمي ل ديككان
أدهككع أ ككر منظمككي هك ا المعككرك
ه
المعردي "ببرلمان األديان" الم هدر دقد بر ه ا البرلمان ن رهية ردتية دمعندية جسكدا مكا
كان ّددر في أّ د ال ر د دلهم في كل قارة من قاراا العالم دفاق ه ا التدل كل ما اتتاكل

ك المعككرك د ككف لككف كككل مككا س كدار مككا فككي ل ك المعج كواا التككي أشنجككوا فككي ميككادّن العلككم

دالت ندلدجيا دالتجارة
دظهر لاترة دجّكوة دككأن األسكدار ال ديمكة قكد انكدكا دنظكر الماككردن دالعلمكاف الكدّنّدن إلكف لك
ا جتماه دكأن تدل فريد في ند

للبرلمان إلف تد

"لم يسبق ل م ّل في تكاري العكالم " د هك
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المكنظم الرئيسكي

التص كريم ككال دّ "إن ه ك ا البرلمككان قككد تككرر العككالم مككن رث ككة التعص ك

الككدّني األ مككف " د مككا

الككرأي دي الرهيككة سككدي ي تنمككدن ه ك ر الارصككة

الت هنككاا الملّئككة ال ككة ككأن ال ككادة مككن أصككتا

السككانتة كككي ّدقظ كدا ردم األّككدة فككي مجمد ككاا العككالم الدّنيككة التككي ككاّ ا ّككت ي فيمككا بّنهككا،
دتشرسف من كم ال دا كد المعنديكة الدا مكة لبنكاف كالم يسكددر الرّكاف دالرفكار دالت كدم د كجذ هك ا كلك
لف انت ار تركاا تدار األديان من كل نده ،دمهد لنمد ه ر التركاا دتأصكلها داودهارهكا ،د

م ا ككة أدّ ككرم لتعككاليم

كار داسك هكعا فكككان لك
سككيما انت ككار المهلاككاا فككي العدّككد مككن الل ككاا انت ك ها
األديان الرئيسكية كلهكا شيعكرك ديتيسكر لجمكاهّر النكال ال اّكرة مكن مكهمنّن دوّكر مكهمنّن د مكرد
الدقا أدركا ه ا ا هتمام األديان دالت تك أجهكوة اس ك م المسكمد ة دالمرئيكة مكن رادّكد دتلاكاو
كر ك كاا اسنترنككا
ك دة لككف مككا قدمتك األفك م السككّنمائية إضككافة إلككف مككا دأبككا لككف ب ك أّّك ها
العلي ككا ل ككف دض ككذ من ككاهج د ارس ككية للتأهّ ككل للتص ككدّ ل ككف
د كا ككا الجامع ككاا دالمعاه ككد العلمي ككة ش

الككدرجاا العلميككة فككي مجككاّ الد ارسككاا الدّنيككة الم ارنككة دمككا كككاد ال ككرن يصككل إلككف نهاّت ك تتككف
صككارا تل ككاا الككد اف دالم ارسككم الم ككتركة بككّن األديككان مألدفككة د ككائعة عككد أن كككان يسككتتّل أن
ّّ ر م ل ه ا األمر في اّ أتد من النال قبل

دد قلّلة ماضية من الومن

دل ن ،ديا ل سف ،اا جلي،ا اون أن ه ر الم ادراا كان يعدوها الت ار ط الاككري دين صكها ا لتكوام

الردتككي د لككف كككل مككا يتككدل مككن تجككاد مككذ تيككاراا التدتّككد الجاريككة دالتككي تتككدّ الع قككاا
ا جتما يككة اسنسككانية األّككر دت ّرهككا ،فككنن المتككومتّن مككن أصككتا

الاكككر الككدّني رفض كدا الككرأي

ال ائككل ككأن األديككان ال بككر جميعهككا أديككان تككق مككن تّككل جدهرهككا دأصككدلها دقككادمدا ه ك ا الككرأي

م ادمة نّدة دأما الت دم ال ي أتروت قضية إوالة التمّّو العنصري فلم يككن مجكرد فكدرة ا ايكة
ابرة أد تدابّر لنية فتس بل كان نا هعا من اسقكرار كأن كعد األرك كلهكا تنتمكي أصك ه إلكف
نصر داتد دمن ا تراي أن ا ّت فاا ال ائمة فيما بّنها تمنم الضردرة
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ّاصككا أد تاككرك لككف أي فككرد أد جما ككة منهككا أي
أي فككرد أد جما ككة مككن تل ك ال ككعد امتيك ها
كاو ،

قّدد أد دائق دلم تّتلف قضية تترير المرأة ن ل
كل من المهسساا ا جتما ية دالرأي العام أن

ف د كان

بد من دجدد ا ستعداد لكد

تدجد هنا تجة اجتما ية أد أّ قيكة م بدلكة

أد تتككف فسككّدلدجية تكككم الدظككائف الجسككدية للم كرأة تبككرر رفككك مككنم النسككاف ت هككن فككي المسككاداة
فرصككا متسككادية مككذ تل ك التككي للبنككّن فككي مجككا ا
ال املككة مككذ الرجككاّ ،أد رفككك إ ككاف البنككاا ه
فانككا بنسككهامها فككي
أيضككا أن يكككدن الت ككدّر الك ي نكنك لك عك األمككم ر ه
الترثيككة دالتعلككيم د ّن ككي ه
رسم معالم تضارة المية مت درة سبها نتّك ر لتعويكو لك الكدهم المتكدارل الك ي ّكدتي كأن األمكم
األّر

اجوة ن اسسهام في ه ا المضمار إ

ديبككدد فككي أول ك

تماما
در ضئّل ،أد أن ه ا اسسهام معددم ه

األتيككان أن ال يككاداا الدّنيككة ككاجوة ككن ابت ككار تدجهككاا اا مسككتد ّبل ك أد

ّجاري ه ر الدرجة من التتدّ دالت ّّر ل ن رائم أّر من المجتمذ لمنا مااهيم دتدة العالم

ف ككي س ككبّل ت ككدم التض ككارة دل ككن

اسنس ككاني كّ ككدة مس ككت بلية تتمي ككة من ككا منه ككا دتسك ك
كضردرة أيضا النس ة للائاا اا الهدياا األقل أنا ،
دتظا من ككل نكده ّكد دها جنسكنا ال كري
ه
ه
لإلسهام في ه ر اللتظة الدقي ة من تاريّنا الجما ي الم تر
بّد أن والبية األديان ال ائمة ت ف إواف كل ه ا لف أ تا

المست بل م لدلة ديمة الت ار دهكي

أسّرة الع ائد دالد اد التي تهكد كل منها أن الدصدّ إلف الت ي ة اّتشصا بها هي ددن وّرها
من الع ائد دالد اد  ،فنجم ن ل مناو اا ال ة ال راسة دّدة العنف ور ا الّ ي ددلدا

الارقة بّن سكان األرك

6
This file was downloaded from QuranicThought.com

دأما العداق  ،ف د اتضم أنها كانا جال ة للّ ار دالدمار لس مة العالم اسنسكاني م دضكة لجهكدد

صك ك م أمك كرر دم ككن المهك ككد أنك ك

دا ككي لع ككرك س ككرد ماص ككل ل هك كداّ الت ككي تع ككاني منه ككا الّ ككدم

جماهّر واّرة من التا سّن سّئي التظ سب

اند ه نّران التعص

األ مف ال ي ي كّن سكمعة

الدّن ديتط مكن قكدرر دمكا هك ر الظكاهرة بجدّكدة فلنسكق مك ه دات هكدا مكن أم لكة كدة لك ل أ دهكد
التككرد ال ائايككة التككي دارا رتاهككا فككي أدرد ككا فككي ال ككرن السككادل ككر المككي دي كلاككا تل ك
ّن في المائكة مكن العكدد اسجمكالي لسككانها د

الترد ال ارة األدردثية من األردام ما ّدواي

بككد للمككرف أن ّتسككافّ ككن المتصككدّ عّككد المككد الك ي جنتك دسككتجني ال كرية فككي المسككت بل مككن

البك ك در الت ككي ورس ككتها ف ككي الض ككمّر الع ككام ق ككد التعصك ك

المناو اا دالص ار اا

ال ككدّني األ م ككف الت ككي أ ككارا م ككل هك ك ر

مكن ّيانكة للتيكاة الاكريكة فهك ر

ي لّنا أن نضكّف إلكف مكا أدردنكا فكي هك ا السكرد مكا قكد ارتش ك
الّيانة كانا أ بر العدامل التي سلبا الدّن ال درة ال امنة فيك لتأديكة ددر فا كل دتاسكم فكي رسكم
معكالم ال كهدن العالميكة فكانكا المهسسككاا الدّنيكة فكي أولك

األتيككان المسكهدلة األدلكف كن ّك ّ

الهمكم فكي ال تكل كن الت كائق دات كاا أي متادلككة ل سكتاادة مكن ال كدراا الاكريكة التكي بهكا ّتمّككو
ال ر دالتاّ أن ه ر المهسساا استتد

لف كل تاكّرها د ك لها مكا سكدار مكا دضكعت لناسكها

م ككن بك كرامج ّاص ككة ع ككرا ال اق ككاا اسنس ككانية دأض ككعاتها ف ككنن ا تا ككاف

ككج

ا ن م ككال ف ككي

ناعكا فكي مجابهكة األومكة األّ قيكة دالردتيكة مجابهكة
المادياا أد إدانة اسرها دالعنف لن ّجكديا ه
ناجتة ما لم تبدأ ه ر المهسساا الدّنية ا لتااا إلكف ف كلها فكي تمكل دأداف مسكئدلياتها دتعالجك

معالجة تتسم الصراتة دالصدق ف كد ككان مكن جكراف هك ا الا كل أن جمكاهّر المكهمنّن اتكا ددن

تماية رضة ل ّ ار إواف ه ر التأ ّراا
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ليسا ه ر التأم ا ،مهما بل ا او م التي ت ع ها ،م ا ة اتهام ل ديان ال ائمة بل ال صد منهكا

جميعكا ،ي ك ي جك در
الت كّر ما تتمتذ هك ر األديكان مكن ناكد كديم النظّكر فالكدّن ،كمكا نعلكم
ه
الندايككا ال ا ككة لككف األ مككاّ د نككدما يكككدن أت ككاه الككدّن صككادقّن فككي د ئهككم لككردم تل ك الناككدل
دا العكالم نظمك الدّنيكة دي تكددن الم كل الك ي ضكرث هكه ف،

السامية من الرسل داألنبياف ال ّن أ
جميعا قدراتهم لف المت ة دالتسامم داسبداه دمجابهة
ّتمكن الدّن ندئٍ من أن ّدقظ في النال
ه
أّ ر الصعا دمتد التعص دت ديم البك ّ دالتضكتية فكي سكبّل الصكالم العكام ،دالعمكل التكالي
لككف ض ك ط أه كداف ال ري كوة التّدانيككة دممككا

جككداّ في ك أن ال ككد األصككّلة التككي ه ك با ال بيعككة

اسنسانية دمدنتها كانا اضل تتا ذ المظاهر اسلهية في سجل تاريّنا اسنساني
فهك ر ال كد

اتهككا دالتكي كككان لهكا م ككل هك ر او كار النافك ة فكي العصككدر الماضكية

الد ي اسنساني كنتد ّصائص ال اروة التي

تكواّ ما لكة فككي

يمكن متدها فروم ضآلة العدامكل التكي ت كجذ

لف ا ستاادة من قد الدّن ه ر ،دروم الع كاا التكي ت كف فكي دجههكا ،نجكدها صكامدة فكي د كم

كاام مكا

أيضا
ال د
ه

شيتصكف مكن م ّكّن النكال ممكن ّناضكلدن مكن أجكل ال كاف دا سكتمرار كمكا نجكد هك ر
تتدقف ن عل األ اّ داألدلياف في كل البلكدان ل كي ّبرهنكدا فكي تيكاتهم صكدرة

م نعككة لككف صككدق الم ككادر دالم ككل التككي تدتهككا كتككبهم الم دسككة دالتضككارة اسنسككانية فككي مسككارها

ّر
أيضا لف التأ ّر في بنية الع قاا ا جتما ية تأ ها
ت دم لنا البرهان دالدلّل لف أن الدّن قادر ه
ميه ككا دمككن الصككع ت ،ككا أن نجككد أي ت ككدم جككدهري فككي التضككارة اسنسككانية إ دكككان نا هعككا ككن

الدّن فهل في اسمكان لنا أن نتصدر إ ه ا أن العبدر إلف المرتلة الّتامية في هك ر المسكّرة التكي
است رقا ل ي السنّن لتنظيم ال رة األرضية سّتم ديتت ق فكي ّكد ٍاف ردتكي؟ دا ا كانكا المك اه
كر دات هكدا
الع ائدية التدّ ة التي انترفا ن ريق التق في ال رن ال ي مر دان ضف قكد ت كا أم ها

ف ط فهد
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أنها قد أتا الدلّل ال ا ذ لف أن اتتياجاا العالم الّدم
بها قدرة اسنسان لف ا بت ار دا ّتراه

يمكن سدها بتل البدائل التكي تجكدد


تضرة بهاف هللا النتائج التي سكدي ّداجههكا صكرنا الكراهن فيمكا أفكاك ك ّ ار ك مكن بيكان

لّ

كار داسك هكعا د ككهدا تعميمهككا
قبككل قككرن مككن الومككان دقككد انت ككرا ه ك ر البيانككاا من ك صككددرها انت ك ها
الع دد الااصلة بّننا دثّن ل الدقا دجاف فّها:
في أن جميكذ األديكان متدجهكة إلكف األفكق األ لكف دتكأتمر كأدامر

"إن مما

التق أما ما اّتلكف مكن أدامرهكا دأتكامهكا ف كد ككان تسك

م تضكياا العصكدر

داألومان ،فال ل من ند هللا دنكوّ م كّئة هللا مكا كدا عضكها التكي كانكا نتّجكة

ض ك ّ ال ككر د نككادهم أن انهض كدا يعضككدكم اسيمككان دت م كدا أصككنام األدهككام
دتمسكدا ا تتاد دا تااق "

ّكد د م ككل هك ا النككداف إلككف التّلككي ككن اسيمكان بتلك الت ككائق الجدهريككة ألي مككن الككنظم الدّنيككة

ال بر

ما ّهمن

بل إن األمر كل ل  ،فلإليمان أتكام الّاصة كما أن ل ما ّبرر دجددر ب ات
اوّردن أد

ّهمندن

دان

يمكن أن يكدن الداوه دالتكم في أي ضكمّر جكدّر كأن

كمّر دان مككا ت ككدم إّ كرادر مككن قككدّ إنمككا ّهكككد كككل ص كراتة ددضككدم التككل ل كف رفككك
يسككمف ضك ها
دّنكا ّتام،يكا دّكن عكدر فم كل هك ر
ا د افاا ال ائلة امتيكاو دّكن لكف دّكن أد ا ت كار أي دّكن ه

در تلتف تدّ التياة الردتية لّن ها هي
ا د افاا التي تنبا ج ها
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أّ ككر ام ككل انا ككرد دت ككدر ف ككي ال ض ككاف ل ككف ك ككل بدا ككل الدت ككدة دا تت ككاد دأ ككعل نّك كران العن ككف
دالعصبية دال ضاف
يسدد لدّنا ا

ت اد أن قادة األديان ّن كي لكّهم مجابهكة هك ا التتكدي التكاريّي إ ا أراددا لل يكادة

الدّنية ه ر أن يكدن لهكا أي معنكف فكي المجتمكذ العكالمي الك ي بكدأ ّبكرو إلكف الدجكدد نتّجكة مكامر
دادا مت اوّكدة
من تجار التتدّ دالت ّّر التي أتد ها ال رن الع ردن ف د اا من الجلي أن أ ه
من النال قد دصلا إلف قنا كة كأن الت ي كة ال امنكة فكي األديكان السكمادية كلهكا ت ي كة داتكدة فكي
جدهرهككا دمككا كككان لم ككل هك ر ال نا ككة أن تصككدر نتّجككة أي تككل لمجككاد ا ف هيككة ،دل نهككا صككادرة
ن د ي دجداني أونكار مكا تكدفر ليّكرين مكن ّبكراا داسكعة دنتّجكة تدلكد ا

ت كاد بدتكدة العائلكة

اسنسانية اتها فمن مويج معت داا د دل دّنية دأتكام ر ية تم تدار ها من دالم اكا لّهكا

الومان ،بدأ ّبرو هنا

عدر أن التياة الردتية ،م لها م ل الدتدة التي تجمذ مّتلف ال دمياا

داأل كراق دال افككاا ،ت كككل فككي تككد اتهككا ت ي ككة داتككدة م ل ككة ميسككدر ل ككل إنسككان سككبّل الدصككدّ

إلّهككا دل ككي ّتأصككل هك ا ال ككعدر الك ي بككدأ يعككم النككال دل نك

ّكواّ فككي بدايككة أمكرر دلّككتمكن مككن

إسهاما فا ه في بناف كالم يسكددر السك مّ ،ن كي ليك أن يتظكف التأّّكد ال لبكي ال امكل
اسسهام
ه
من قبكل أدلئك الك ي تتدجك إلكّهم جمكاهّر النكال فكي ككل أنتكاف العكالم لهكا للهدايكة دالر كاد تتكف

في ه ر اللتظة المتأّرة

اداتهكا دصكلداتها

ظيمكا النسك ة ل كرائعها د كعائر
تّتلف األديان ال بر ن عضها اّت هفكا
ه
دلم يكن من الممكن أن يكدن األمكر لكف ككل لك إ ا أّك نا فكي ت كدّرنا أن العكالم كهد ّك ّ
ل ي السككنّن التككي مككرا ليك ددراا متتا عككة مككن الككدتي داسلهككام اسلهككي جككافا لتلبككي التاجكاا

المت ّكرة لتضككارة إنسككانية دائمككة الت ككدر دالنمككد دفككي الت يككة ّبككدد أن إتككد الّصككائ

لل ت ك

السككمادية الم دسككة تصككريتها،

ّاضذ لسنن النمد دالت در دلعل ما

الرئيسككية

كككل مككا أد ككآّر ،المبككدأ ال ائككل ككأن الككدّن فككي بيعت ك
يمكن تبريرر من الدجهة
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األّ قية هد اسقدام لف تسّّر المداريل ال افية لّلق التعص اا د عل م ا ر الارقة دالناكدر
بّن النال ،دهي المداريل التي شتاظا أص ه من أجل إوناف الّبراا الردتيكة دا رائهكا إن مهمكة
دائما السعي ت ها ن الت ي ة ،دالعيع ه ا لما تعتن ك
الردم اسنسانية في المرت ة األدلف ست ف ه
من الم ادر دالم ل ،دالنظر إلف جهدد اوّرين كامل ا تترام ل ي ي ابلدا ل الم ل
قد ي كدم هنكا ا تكراك إ ا مكا تكم ا

تكراي كأن األديكان ال بكر كلهكا متسكادية مكن تّكل أصكدلها

كدادا كبّكرة مكن النكال ،أد يسكهل لهكم لكف األقكل
اسلهية ،ألن م ل ل ا تكراي سكدي ي كجذ أ ه
كتيتا أد لكم يككن فننك مكن
ت ّّر أديانهم دالدّدّ فكي أديكان أّكر دسكداف ككان هك ا ا فتكراك ص ه

المهكد أن ه ا األمر

يعدد كدن هام ي األهميكة إ ا مكا قكدرن الارصكة التاريّيكة المتاتكة اون

المككا لّككر ّتجككادو تككددد هك ا العككالم األرضككي ،ناهي ك
أمككام أدلئ ك ال ك ي ّككدركدن ككأن هنككا
ه
المسككهدلية التككي يارضككها م ككل هك ا اسد ار دالككد ي دمككا دّككن إ دهككد قككادر لككف أن ّككدرد التجككج
ككن

ديسككدق البكراهّن المد ككدق بهككا الدا يككة للده ككة داس جككا
دتنمية مكارم األّ ق د الم ل

لّككدلل بهككا لككف ناككد ر فككي ترثيككة الناككدل

يست يذ أتد من النال أن ّو م جا،دا أن تعاليم أي

ّدة من

كر مككن وّرهككا فككي ن ككر التعص ك اا داألدهككام فمككن ال بيعككي أن تمككر
الع ائككد كانككا أ ككر أد أقككل أ ك ها
أنماا التعامل دالتجاد في الم تتدتد ناصرر سلسلة من التتد ا المسكتمرة ،دمكن المهككد أن
ددر فككي التاكّككر مل،يككا فككي ال يايككة التككي يمكككن بهككا تسككّّر األمككدر
للككنظم دالمهسسككاا ،أ،يككا كانككا ،ها
دتدبّرها ري ة تنمي ردم الدتدة دا تتكاد دلعكل مكا يضكمن سك مة النتكائج فكي نهايكة األمكر مكن
الرس ك لككد الجمككاهّر ال اّ كرة مككن سكككان
الن كداتي الردتيككة داألّ قيككة دا جتما يككة هككد اسيمككان ا

األرك ممككن شيسككتاتف رأّهككم ككأن ال ككدن
العناية اسلهية الممتلئة مددة درتمة دالتي ّنض

ّّضككذ أله كداف ال ككر دنككوداتهم بككل ّرض ك لم ككئية
معّنها
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فها هي التداجو التي كانا تارق النال لّلة ل نهيار بّنما ي هد صرنا فكي ٍ
معكا تاسك
لن ه
الجدار ال ي استتاّ تجادور في سالف الومان ،ديتدل ل روكم مكا هك إليك أهكل الماضكي مكن
لك

أن سدي ّ ف إلف األبد تائ ه بّن التياة السمادية دالتياة األرضية ف د لما ال تك

السكمادية

بل إنها سكبّل الكردم

فرضا أّ قي،ا فتس
الم دسة المهمنّن لف الددام أن ّدمة اوّرين ليسا ه
اتهككا ل قت ك ار مككن هللا دت تس ك ه ك ر التعككاليم المألدفككة فككي ّدمنككا ه ك ا معك ٍ
كان اا أ عككاد جدّككدة
بناف تكدّ ها صكري،ا د مكا أن الد كد ال كديم ببنكاف كالم تتّيك
اضل ما تم من إ ادة لبناف المجتمذ ه
م ادر العدالة قد بدأا معالم ت تمل تدريجي،ا د اا هدهفا يسهل تت ي  ،أصك م فكي اسمككان تلبيكة

اتتياجاا الردم داتتياجاا المجتمذ صدرة متواّدة ا ت ارها جدان
تامة النضج

مت املة لتياة ردتيكة داتكدة

دا ا تيسككر لل يككاداا الدّني ككة أن ترتاككذ إل ككف مسككتد المسككهدلية لمجابه ككة التتككدي الك ك ي تم ل ك هك ك ر

األتاسيل دالم ا ر التي ت دم كرها ،ف بد له ر المجابهة من أن تبدأ اسقرار أن الدّن دالعلكم
ري ان لتتصّل المعاري دالعلدم صدرة منتظمة دأن بداس تهما تنمد ال دراا ال امنة في الد ي

داسد ار دأن من المستتّل ا ست ناف ن أي منهما د مكا أن أي تعكارك بكّن الكدّن دالعلكم أمكر
عّككد ا تتمككاّ ،فه ك ان ال ري ككان أساسككيان النس ك ة لمنككاهج التاكّككر فككي ا ت ككافاا الع ككل للت ي ككة،

دأديا إلف أفضل النتكائج فكي تلك الاتكراا السكعّدة مكن فتكراا التكاري تكّن تعكادن الكدّن دالعلكم فكي

ِ
صتيتا د رفدا أنهما يكم ن عضهما ال عك د
فهما
ه
العمل ه
معا دفهم النال بيعة كل منهما ه
ددمككا مككا يارضك لّهككا
بككد للمهككاراا دالككره ال اق ككة التككي تدلككدا إ ككر ت ككدم العلككدم مككن أن تستر ككد ه

كتّداما
ا لتك كوام الم ككادر الردتي ككة داألّ قي ككة لض ككمان اس ككتّدام تلك ك المه ككاراا دتلك ك ال ككره اس ك
ه
صككتيتا ِ
كر كمككا ّن ككي لككف الع ائككد الدّنيككة ،مهمككا كانككا وي كوة لككف الناككدل ،أن تّضككذ
دّّك ها
ه
ار لمي،ا ّتمّو التجرد داسنصاي
كامل الرضا دا متنان ل ّت ار اّت ها
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دالتكردد ألنهككا تمككل الضككمّر م ا كرة

كر إلككف قضكية ن رتهككا ك ّككر مككن التهّك
دهكا نتككن نككأتي أّّك ها
فمن جملة ما يستهدي اسنسان من م ريكاا الكدنيا العدّكدة د كهداتها تك

التمتكذ السكل ة دالناكد

دليل وريها أن ت ل ه ر التجرثة اّ قادة األديان النس ة لمكا ّتمتعكدن ك مكن سكل ة دناكد فكي
مككا ّتعلككق ضككايا الع ّككدة داسيمككان د يتتككا أي فككرد صككري األ كدام ال كداّ فككي د ارسككة ال ت ك

ار
ار دت كرها
الم دسة دالتامل المتجكرد المكتمعن فّهكا سكتعادة تك كر مكا أ دتك تلك ال تك الم دسكة مكرها
من ت ي ة مسلم بهكا كأن فكي تملك السكل ة دالناكد مّكا ر كامنكة ت كدد إلكف الاسكاد داسفسكاد د كأن
ك فكي أن

دة دناكده ا دأهميكة د
ه ر المّا ر تتااقم ديعظم أمرها كلما اودادا تل السكل ة سك ه
ا نتصاراا الّاية للردم لف م ريكاا السكل ة دالناكد مكن ِقبكل كدد شيتصكف مكن رجكاّ الكدّن
بر ال ردن دلّكل لكف مكا تتمتكذ ك األديكان ال ائمكة مكن قكد ّ قكة دثنكافة ّجك

ا ت ارهكا إتكد

مّواتها السامية وّر أن دثنال الم يال كان هنا لّردن مكن رجكاّ الكدّن اسكتهدتهم الكدنيا مكا
أرضكا ّصك ة
دفرت لهم من سل ان دناكد دأودقتك لكّهم مكن المصكالم دالمنكافذ ،فمهكد هك ا كلك
ه
نما فّها م ا ر ا ستّااي كل األمدر اسضافة إلف تا ي الاساد دانت ار اليأل لد كل من
ككاهد هك ك ا الت الك ك

ل ككف الس ككل ة دالنا ككد ف ككنن اس ككت ا ا ال ي ككاداا الدّني ككة ال ي ككام ل ككف تم ككل

مسككهدلياتها دأداف داج اتهككا تجككار المجتمككذ فككي هك ر اللتظككة الدقي ككة مككن لتظككاا التككاري  ،فككنن م ككل
تاجة إلف رت دتاصّل

ه ا اسقدام سيتمل من المعاني دالمضامّن ما


دتّككل أن الككدّن ّهككدي إلككف رفككذ مسككتد األّك ق إلككف أسككمف الككدرجاا ديسككعف إلككف ّلككق التككآلف
العليككا دالمرجككذ
دالدئككام بككّن النككال مككا ّكرث هم مككن قككاا ،ظككل الككدّن بككر التككاري هككد السككل ة ش
النهككائي للتعريككف ككهدن التيككاة دتتدّككد معانّهككا فاككي كككل صككر مككن العصككدر دأ الككدّن لككف
تأصّل الّّر في النادل فأمر صنذ المعردي
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دنهف ن المنكر ،دجسد أمام أ ّن أدلئ ال ّن ترصدا لف أن ّردا أ صارهم تل الرهيكة التكي

رسككما معككالم ال ككدراا الدفّنككة التككي لككم تن لككق عككد فككي اسنس كان ف اضككل دصككايا الككدّن دار ككادات

دجدا النال العاقلة ما ي كجعها لكف إ اولكة التكددد دال ّكدد التكي يارضكها العكالم لّهكا دمكا يعّنهكا
لككف تت ّككق اتهككا دتككدتي كلمككة "الككدّن" تككّن نسككتعملها الككددر ال ك ي ّهدي ك ك ككدة رئيسككية تجمككذ

مّتلكف األقكدام دال كعد لّجعكل منهكا مجتمعكاا أ كر اتسكا ه ا دتند ه كا دلتن لكق فّهكا اقكاا الاكرد
كر كككام ه إن المّ كوة العظيمككة لعصكرنا الككراهن هككي المنظككدر ال ك ي مككن ّ ل ك
لتعبككر ككن اتهككا تعبّك ها
يست يذ الجنل ال ري أسرر أن يست ف ه ا السياق التضاري لتتا ذ األديان دتعاقك

الرسكا ا

السكمادية فّكرار كظككاهرة متتكدة داتكدة ،دهككد السكياق الك ي يم ككل لك الل كاف دائككم التتكا ذ تكّن ّلت ككي
المنا األرضي ه ا عالم هللا

ع ا ه ر النظرة التاريّيكة لكف امتكدادها اسلهكام فكي الجامعكة البهائيكة فعكاكا لكف التكرديج كدة

دتماسة لن ا اا "تركة تدار األديان" من بداية تأسيسها د ك النظر ن الع قكاا الد ّكدة

التككي تّل هككا ه ك ر الن ككا اا ّككر البهككائّدن أن كاككام األديككان المّتلاككة فككي سككبّل تت ّككق الت ككار

بّنها إنما هد م ا ة ا ستجا ة للم ّئة اسلهيكة التكي أرادا لك للجكنل ال كري الكداّل فكي كدر

نضج الجما ي د يألد أ ضكاف جامعتنكا البهائيكة جه هكدا فكي مداصكلة د مهكم لهك ا المجهكدد ككل
دسّلة ممكنة دمهما يكن من أمر فنننا مدّندن ل كركائنا فكي هك ا المجهكدد الم كتر إ نعلكن كن

إسهاما ا د لة دمعنكف
إيماننا الصادق أن إ ا ما كان لما ّجري من تدار بّن األديان أن يسهم
ه
في ااف العلل داألمراك التي ت كد منها إنسانية ألم بها اليأل دف دان األمل ،بد له ا التكدار
دأن ي ره في التدّل صدق دأمانة دثددن أي مدارثة إواف ما تملي

لّنا تل الت ي ة العليا التكي

ع ا "تركة تدار األديان" إلف الدجدد – أ دهي الت ي ة ال ائلة أن هللا هد الداتد األتد ،د كأن

األدي ككان كله ككا ف ككي جدهره ككا دّ ككن دات ككد رو ككم تع ككدد مع ككالم ال اف ككة فّه ككا داّ ككت ي تاس ككّراا ال ككر
لتعاليمها
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فاككي كككل ّككدم يمككر بنككا ّتاككاقم الّ ككر مككن أن النّكران المتصككا دة للتعصك اا الدّنيككة سككدي يسككتعر

لهّبها ليترق العالم كل مّلهاكا مكن او كار المكدمرة مكا
ه ك ر المّككا ر مككن قبككل التكدم كاا المدنيككة ماردهككا ددن أي معدنككة د ّن ككي أن نّككاده الككنال
يمككن أن ّّ كر فكي كاّ د سكبّل لكدرف

فنعت ك ككد ك ككأن مجك ككرد المنا ك ككدة ل يك ككام التسك ككامم المت ك ككادّ اسك ككت ا تها دتك ككدها إ اك ككاف نّ ك كران العك ككدادة
دال ضاف دال ضكاف لكف التعصك اا التكي تكد ي أنهكا م كمدلة بتأّّكد إلهكي دتهّك

األومكة الراهنكة

ال ياداا الدّنيكة ل كذ الصكلة الماضكي كالتوم دالصكرامة اتهكا التكي انتهجهكا أدلئك الك ّن مهكددا

السبّل للمجتمذ اسنسكاني لمجابهكة تعصك اا ماضكية النسك ة للعكرق دالجكنل دالكد ن تتسكاد فكي
ارسككتها المككدمرة مككذ التعص ك اا ال ائمككة ف كي ككالم الّككدم دمهمككا كككان المبككرر لمتادلككة التككأ ّر فككي

قضايا تتعلق ترية الضمّر فليل هنكا سكد مبكرر داتكد هكد تكل الاكرد لكف السكعي فكي سكبّل
ّّر اسنسانية دص م أمرها فعلف ه ا الماترق ال ي يعد أ ظم ن كة تتكدّ فكي تكاري التضكارة

اسنسككانية لككيل هنككا مككن تاجككة أدضككم دأمككل مككن تاجككة العككالم إلككف م ككل ه ك ر الّككدماا ل ك ل
يس ككتت نا تضك كرة به ككاف هللا أن ن ككدر جّ ك هكدا أنك ك " يمك ككن تت ّ ككق إصك ك م الع ككالم داس ككتت ا
دا مئنان إ عد ترسّ د ائم ا تتاد دا تااق "
بّا العدّ األ ظم
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