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 )ترجمة(
 2002أبريل )نيسان( 

 
 ادة األفاضل قادة األديان في العالم،الس  
 

ها إن ها تركة دائمة تلك  التكي ّل اهكا ال كرن الع كردن  نكدما أشرومكا  كعد  العكالم  لكف ا ت كار ناسك
ا لهكك ر األسككرة  إ   أن كك  روككم ا لظكك م أ ضككاف فككي أسككرة إنسككاني ة داتككدة، دا ت ككار األرك د نهككا م ككتركه

ك اا ال   التال  را اا المسكتمر ة، فل كد بكدأا التعص  ي تكال  ي ساد األفق في ظل مظاهر العنف دالص 
داّ دالت   كي لة فكي  بيعكة الجكنل ال  كري، بكدأا  كالو   كانا في دقا من األدقاا د كأن ها متأص 
كك اا التككداجو داألسكك ا  ال تككي  المككا  ككت تا  ككمل  فككي كككل  مكككان  دانهككارا مككذ انهيككار هكك ر الت عص 

ككا مككن الهدي ككاا ال   افي ككة داس ني ككة دال دمي كك ألسككرة اسنسككاني ة لتّلككق مككن  ككم  ا   ة األصككّدّلي هككا م د  ه
 ّ دتكككدل ككككل  مكككا تكككدل مكككن المنظكككدر الت كككاريّي للكككو من مكككا بكككّن لّلكككة دضكككتاها، فككككان هككك ا التتكككد 

 نساني  دلي ه  لف ما يتمل  المست بل من اسمكاني اا الهائلة المتاتة للعالم اس الجدهري  
 

ئيسككي   مككن دجددهككا  إن  مككا ّككد د إلككف األسككف هككد أن  األديككان ال بككر  ال ائمككة التككي كككان ال ككرك الر 
كب ّل  ن ر األّد ة دا  ا ة الس  م بّن ال  ر، وال ها ما أص تا هكي  اتهكا    كة ككأداف فكي هك ا الس 

كك دالم ككاّ  لككف  لكك  هككد الت ي ككة المهلمككة أن هكك ر األديككان ال ائمككة هككي التككي  المكك اا ا أقككر ا الت عص 
ّني ة دو  تها  أم ا  الن س ة لنا نتن المرجذ األ لف ألتد األديان العالمي ة فكنن   كعد  هدلي ة رنا  المسكالد 

ياا التكككي  ياكككرك  لّنكككا أن نهّككك   كككالجميذ أن يضكككعدا نصككك  أ ّكككنهم ديتملكككدا متمكككل الجكككد  الت تكككد 
ّني ككة جككر اف هكك ا الدضككذ ال ككائم  دلكك ا ّني  دال تداجكك  ال يككاداا الد  ي ظ ككردي التككفككنن  قضككايا الت  ككر ي الككد 

دق ا إجراف تدار ّت سم  الص   تسا د  لف ّل ها تستد ي من ا جميعه
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ا ّ سككدي يكككدن هكك ا الر جككاف م بككد ه  ككا   ككاده ككراتة  دتملهنككا ال   ككة  أن كك  مككن من لككق كدننككا جميعه دالص 
 إلف م ل ه ا ال ّد  قبد ه تسنها مذ تدف ر الن ي ة الّالصة  اتها التي دفعا بنا

 
ككر اهتمامنككا دنمعككن الن ظككر فككي مككا تككم  مكك ن تت ضككم معككالم ال ضككي ة التككي تداجهنككا دتتبلككدر  نككدما نرك 

اسنجككاواا فككي مجككا ا أّككر   فاككي الماضككي ا تشبككرا الن سككاف،  اسككت ناف  عككك التككا ا الاردي ككة، 
  كككائعن  أسكككّراا األدهكككام  كككأن هن  مّلدقكككاا أدنكككف مكككن مسكككتد  الر جكككاّ، د  كككف الظ كككن   كككأن هن  فكككي 

دتي ككة دالمع ككنهن  مككن الت عبّككر  ككن  اقككاتهن  الر  ككرمن اسفككادة مككن أي  فرصككة تمك  ندي ككة، دالّرافككاا، فتش
رن مكككن  كككم    ّ ككك لل يككككام  لكككف ّدمكككة الرجككككاّ دتلبيكككة رو كككاتهم  دلكككيل ّافيهككككا  لكككف أتكككد أن  هنككككا   دسش

ف أن  فككي هكك ر المجتمعككاا مككن مجتمعككاا  دّككدة مككا والككا هكك ر األدضككاه مسككتمر ة فّهككا، بككل داألدهكك
كك  دالت وم ككا  أمككا ّ صككة مككا ّككددر مككن  ا  ككن هكك ر األدضككاه مككن مدقككف الت عص  ككا  نّككده ّككدافذ دفا ه

دن ككاع  لككف المسككتد  العككالمي فهككد أن  المسكاداة بككّن الر جككاّ دالن سككاف أصكك تا فككي تاصككل  تكدّل
ككا، أ ككان األمككر قضككي ة معترفهككا بهككا لهككا مككن ال ككد ة دالت كككأ ّر مككا ألي مبككدأ م بكك لكك  فكككي  ّد قبككد ه  ام،

بكككدا ف األدسككاا األ اديمي كككة أد فكككي دسككائل اس ككك م  وّكككر أن   ككاف هككك ر المسكككألة ماتدتككة للت نظّكككر دا 
كيادة للر جكاّ إلكف ال تكل  كن سكن د ّكد م لرافهكم  لكف هكدامع  الرأي هد ما دفذ  مناصري مبكدأ الس 

 الرأي المسهّد 
 

دها األّ كككار مكككن ككككل  جانككك  أن تل كككف هكككيد  بكككد  لجتافكككل الن عكككراا ال دمي كككة دال  د ني كككة التكككي تهكككد 
داّ  فمذ كل أومة تمر  بها ال هدن العالمي ة يسهل  لف المدا ن أ  ر فأ   ر األّر  مصّرها  الو 

أن يمّ كككو بكككّن تككك   الكككد ن الت ي كككي الككك ي يش نكككي تيكككاة الاكككرد دثكككّن ا ن يكككاد للبيانكككاا التكككي ت ّكككر 
 ران الت ككد دال راهيككة تجككار اوّككرين دوره بكك در الّككدي دالر ه ككةالعدا ككف دتلهبهككا بهككدي إ ككعاّ نّكك

كككة الم كككاركة فكككي  بّككنهم  دأصككك م معردفهكككا أن كك  تت كككف فكككي الظ ككردي التكككي ت تضكككّها المصككلتة الّاص 
 عكككك المناسككك اا الد ني كككة المألدفكككة يكككأتي تجكككاد  الجمكككاهّر فكككي ال الككك  م كككد ها  كككاسترا  د كككدم 

ا الماضكككي ال  ابتكككة دمكككا ككككان يسكككدد مكككن مظكككاهر التماسكككة ا رتيكككام كمكككا هكككد التكككاّ تجكككار قنا كككا
 دا ندفاه الادري 
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و النتائج المترت  ة  لف ه ا الت  د ر ما تم  من ا  راد إ ادة بنكاف صكرم الن ظكام العكالمي  العادي  د و 
ككعف ال تككي ت كككد منهككا المنظدمككة العالمي ككة فككي  كككلها التاضككر،  الككر اهن  دمهمككا كانككا مظككاهر الض 

نا ال ّدد ال تي ت  ل تركتها دتتد  من قكدرتها  لكف ات ّكا  اسجكرافاا العسككري ة الم كتركة دمهما كا
كككيادة الد نيكككة  ضكككد  ال كككود دالعكككددان،   ّّ كككا أتكككد فكككي إدرا  أن   يكككف ال ككك ي يسكككم ف  الس  هككك ا الو 

داّ   المش ل ة هد اوّر في  ري   إلف الو 
 

ياق الت اريّي ال ك د الم ل، داجها الت عص  اا العرقية داس ني ة تش  كا ي  كاا ب ر كمها  اج ه أصدرر الس  مه
ككا  ات،ككا  ككا رفضه إواف م ككل هكك ر ا د  ككافاا داأل ا ّككل، دأصكك م الماضككي، مككن هكك ا المن لككق، مرفدضه

كك  العرقككي   ككة دأن  الت عص  سككم بدصككمة اقترانكك   اظككائذ دأهككداّ ال ككرن الع ككرين ال   دتاسككمها، ّاص  تككي دش
ا اتّك ا معك   كا ذ  ك  العرقكي مكا واّ تي،كا فكي أجكو بل ا تكد، دتكي   دروكم أن  الت عص  اف المكرك الر 

ا اجتما ي،كا فنن ك    يعكدد كدنك  لفكة مكن لفكاا التيكاة أصكابا ق كا  دّدة مكن العكالم ديم  كل سكلدكه  ا ه
ا مكن الجكنل ال  كري، كمكا أن ك  أصك م مكك مدمها مكن تّكل المبكدأ  لكف الن  كاق العكالمي   تّككل  داسكعه

 سّر  لف أي  مجمد ة من الن ال أن ت بل  لف ناسها  عد اون  أن تدصف  أن هاأن    اا من الع
 تمارل الت عص   العرقي  أد تتبن ار 

 
ككا قككد انمتككف د ككادا معالمكك   ل فككي تككد   اتكك  دلككي ه  لككف أن ماضككيها مظلمه وّككر أن  مككا تككدل   ي ككك 

تكا تاد واّكرة مكن الن كال تكروم دأن  تاضرها مضّئها لعالم جدّد قكد انب كق فجكرر فجكأة  فك  تكواّ أ كد
لة من إ ني ة دقدمي ة د   ي ة دجنسي ة  لف اسضافة إ أ  اف او ار ال تي ّل اتها تل  الت عص  اا المتأص 

 كّر إلكف تل  الت عص  اا الم ترنة بنظام ال  دائف ا جتما ي ة  دمكا مكن  ك   فكي أن  الكد  ئل كل هكا ت
كككلد  سكككاأن المظكككالم المترت  كككة  لكككف هككك ا الس  ت    سكككدي تسكككتمر  لاتكككرة  ديلكككة  فالعكككالم اسنسكككاني   مهس 

دمعكاّّرر يسكّر   كيف الّ كف نتكد بنكاف نظكام جدّكد يعّكد صكياوة الع قكاا اسنسكاني ة ديهكره إلككف 
ي هك ا لكيل بّكا ال صكّد  فكالعبرة متم  لكة فكنجدة المظلدمّن دالمض هدّن من أبناف ال  ري ة  ل كن 

 يها ل ل التددد دالتداجو، دأن   لم يعد هنا  مجاّ للت راجذأن  ما تدل تت ف اون يعد  تّ   
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د ددة األمدر إلف ما كانا  ليك  فكي الكو من الماضكي  ف كد تتكد دا الم كادر الجدهري كة دتكم   كرتها 
سكاا دالكن ظم ال كادرة  كد تكدريجي،ا فكي المهس  كا تام،كا دأصك تا تتجس  دثيان تااصّلها دأ لنا إ  نها  ام،

كبّل  لف فرضها دت لد  العام  دمم ا       في  أن   مهمكا ككان ال اكام فكي هك ا الس   بي ها  لف الس 
ر  امل من األسال في الع قاا ال ائمكة بكّن ديل األمد ف  بد  سياضي إلف ت ّّ اق،ا دمضنيها  

 ال  ر 
 

 
  

ك اا ال ائمكة  رضكة لل ّني في بداية ال رن الع كرين ككأ  ر الت عص  دتار هويمكة دا نكبدا الت عص   الد 
م العلمكي تملكة  نياكة و  ّ  فاي العالم ال رثي  ن  الت  كد  و كا  عكك أمام تي ار قد  الت  ّّر دالت تد 

ئيسككككي ة ال تككككي قامككككا  لّهككككا ا د  ككككافاا ال  ائاي ككككة  الّصدصككككي ة ا سككككت نائي ة أد ا  مككككد الر  متيككككاو العش
ق   م  جافا تركة تدار األديان في إ ار الت تد   ا ي نظكر فّهك ا الجارية  الن س ة لل ياي ة التدالت اد 

ّني ككة ال ا  ككة  لككف األ –الجككنل ال  ككري إلككف ند كك  اسنسككاني  مككل جككافا  م ا ككة أبككرو الت  ككد راا الد 
تكدة أشقيم المعرك ال دلدمبي العالمي في  يكاود  الد ياا المت   1893دالدا دة  الّّر  فاي  ام 

ا لكف ا ت ككاي كريسكتدفر كدلككدم ل لل ككار ة األمّركيكة، دلعككل  مككاتتاكافه بكك كر  مكردر أرثعمائككة  ككام  
ككك  ككن مدلككد المجلككل العككالمي ل ديككان   ّ ككا هككد أن كك  تم أدهككع أ  ككر منظ مككي هكك ا المعككرك  مدته

كدا مكا  المعردي "ببرلمان األديان" الم هدر  دقد  ب ر ه ا البرلمان  ن رهية ردتي ة دمعندي ة جس 
تتاكل في كل  قار ة من قار اا العالم  دفاق ه ا التدل كل  ما ا كان ّددر في أّ د ال  ر د  دلهم

 ككك  المعكككرك د  كككف  لكككف ككككل  مكككا سكككدار  مكككا فكككي  لككك  المعجكككواا التكككي أشنجكككوا فكككي ميكككادّن العلكككم 
 دالت ندلدجيا دالت جارة 

 
ّنّ دن إ كردن دالعلمكاف الكد   لكف  لك دظهر لاترة دجّكوة دككأن  األسكدار ال ديمكة قكد انكدك ا  دنظكر الماك 

سكي  ا جتماه دكأن   تدل فريد في ند   "لم يسبق ل  م ّل في تكاري  العكالم " د هك  المكنظ م الرئي
 للبرلمان إلف تد  
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كككا  ّني  األ مكككف " د م  ككك  الكككد  ر العكككالم مكككن رث كككة الت عص  الت صكككريم  كككال ّد "إن هككك ا البرلمكككان قكككد تكككر 
نككاا الملّئككة  ال   ككة  ككأن  ال ككادة مككن أصككتا  الككر أي  دي  هيككة سككدي ي تنمككدن هكك ر الارصككة  الت  ه  الر 

ّني ككة التككي  ككاّ ا ّككت ي فيمككا بّنهككا،  ككانتة كككي ّدقظككدا ردم األّككد ة فككي مجمد ككاا العككالم الد  الس 
ذ هك ا كل ك   م  د كج  فكار دالت  كد  ا مكة لبنكاف  كالم يسكددر الر ّكاف دالر  دتشرسف من  كم  ال دا كد المعندي كة الد 

كلها داودهارهكا، د  تركاا تدار األديان من ك  لف انت ار ل  نده، دمه د لنمد  ه ر التركاا دتأص 
ّ  ككرم لتعككاليم سككي ما انت ككار  ا  فكككان  لكك   م ا ككة أد  المهل اككاا فككي العدّككد مككن الل  ككاا انت ككارها داسككعه

كر لجمكاهّر الن كال ال اّكرة مكن مكهمنّن دوّكر مكهمنّن  د مكرد  ئيسكي ة كل هكا يشعكرك ديتيس  األديان الر 
ا هتمام  األديان دالت  تك  أجهكوة اس ك م المسكمد ة دالمرئي كة مكن رادّكد دتلاكاو  الدقا أدركا ه ا

ككّنمائي ة إضككافة إلككف مككا دأبككا  لككف ب  كك  أّّككرها  كك كاا اسنترنككا   متكك  األفكك م الس   كك دة  لككف مككا قد 
ليكككا  لكككف دضكككذ منكككاهج دراسكككي ة للتأهّكككل للتصكككّد  لكككف  د كاكككا الجامعكككاا دالمعاهكككد العلمي كككة العش

ّني كككة الم ارنكككة  دمكككا ككككاد ال كككرن يصكككل إلكككف نهاّتككك  تت كككف الكككد رج راسكككاا الد  اا العلمي كككة فكككي مجكككاّ الد 
صككارا تل ككاا الككد  اف دالمراسككم الم ككتركة بككّن األديككان مألدفككة د ككائعة  عككد أن كككان يسككتتّل أن 

 ّّ ر م ل ه ا األمر في  اّ أتد من الن ال قبل   دد قلّلة ماضية من الو من 
 

 لتكوام كان يعدوها الت را ط الاككري دين صكها ا ،  اا جلي،ا اون أن ه ر الم ادراادل ن، ديا ل سف
ّ الع قككاا  دتككي  د لككف  كككل مككا يتككدل مككن تجككاد  مككذ تي ككاراا الت دتّككد الجاريككة دال تككي تتككد  الر 

ّني  رفضككدا   لككر أياا جتما ي ككة اسنسككاني ة األّككر  دت ّ رهككا، فككنن  المتككوم تّن مككن أصككتا  الاكككر الككد 
ال ائكككل  كككأن  األديكككان ال بكككر  جميعهكككا أديكككان تكككق  مكككن تّكككل جدهرهكككا دأصكككدلها دقكككادمدا هككك ا الكككر أي 

م ال  ي أتروت  قضي ة إوالة الت مّّو العنصري فلم يككن مجكر د فك ة درة  ا اي كم ادمة  نّدة  دأم ا الت  د 
ا من اسقكرار  كأن   كعد  األرك كل هك لكف إا تنتمكي أصك ه  ابرة أد تدابّر لني ة فتس  بل كان نا عه

ردرة   نصر داتد دمن ا  تراي  أن  ا ّت فاا ال ائمة فيما بّنها   تمنم  الض 
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ككا أد تاككرك  لككف أي  فككرد أد جما ككة منهككا أي   ككعد  امتيككاوها ّاص، أي  فككرد أد جما ككة مككن تلكك  ال  
ا ستعداد لكد  قّدد أد  دائق  دلم تّتلف قضي ة تترير المرأة  ن  ل   ف د كان   بد  من دجدد 

ة اجتما ي ة أد أّ قي كة م بدلكة  ساا ا جتما ي ة دالرأي العام  أن     تدجد هنا  تج  كل  من المهس 
ر رفككك مككنم الن سككاف ت  هككن  فككي المسككاداة  أد تت ككف فسككّدلدجي ة  تكككم الدظككائف الجسككدي ة للمككرأة تبككر 

ككا متسككادية مككذ ت لكك  ال تككي للبنككّن فككي مجككا ا ال املككة مككذ الر جككاّ، أد رفككك إ  ككاف البنككاا فرصه
ككا أن يكككدن الت  ككدّر ال كك ي نكن كك  لكك عك األمككم  رفانهككا بنسككهامها فككي  الت رثيككة دالت علككيم  د  ّن  ككي أيضه
رة سب ها نت ّك ر لتعويكو  لك  الكدهم المتكدارل ال ك ي ّكدتي  كأن  األمكم  رسم معالم تضارة  المي ة مت د 

    در ضئّل، أد أن  ه ا اسسهام معددم تمامها األّر   اجوة  ن اسسهام في ه ا المضمار إ   
 

هككاا  اا مسككتد  ّبلكك  أد ّني ككة  ككاجوة  ككن ابت ككار تدج   ديبككدد فككي أولكك  األتيككان أن  ال يككاداا الد 
ّ دالت  ّّر  ل ن  رائم أّر  من المجتمذ لمنا  مااهيم دتدة ال عالم ّجاري ه ر الد رجة من التتد 

م التضكككارة دل ككككن اسنسكككاني   كّ كككدة مسكككت بلي ة تت مي كككة   منكككا  منهكككا دتسككك  فكككي سكككبّل ت كككد 
ا  الن س ة للائاا  اا الهدي اا األقل  أنها دتظ،ا من ككل نكده ّكد دها جنسكنا ال   كري  كضردرة أيضه

قي ة من تاريّنا الجما ي الم تر    لإلسهام في ه ر الل تظة الد 
 

دهكي   تا  المست بل م لدلة  ديمة الترا بّد أن والبي ة األديان ال ائمة ت ف إواف كل  ه ا  لف أ 
ا بها هي دد  د كل  منها  أن  الدصّد إلف الت ي ة اّتشص  ن وّرها أسّرة الع ائد دالد  اد  ال تي تهك 

راسة  دّدة العنف ور ا الّ ي ددل د ا من الع ائد دالد  اد ، فنجم  ن  ل  مناو اا  ال ة ال  
ان األرك   الارقة بّن سك 
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ضكة لجهكدد  اق ، ف د ات ضم أن هدأم ا العدا مار لس مة العالم اسنسكاني  م د  كانا جال ة للّرا  دالد 
كككد أن ككك    د كككل ل هكككداّ ال تكككي تعكككاني منهكككا الّكككدم ا صككك م أمكككرر  دمكككن المهك   كككي لعكككرك سكككرد ماص 

جماهّر واّرة من الت ا سّن سّ ئي التظ   سب  اند ه نّران الت عص   األ مف ال  ي ي كّن سكمعة 
ة لك ل  أ  دهكد ال ا مكن أم لكة  كد  ّن ديتط  مكن قكدرر  دمكا هك ر الظ كاهرة بجدّكدة  فلنسكق مك  ه داتكده د 

ككادل   ككر المككي دي  كل اككا تلكك   التككرد  ال  ائاي ككة ال تككي دارا رتاهككا فككي أدرد ككا فككي ال ككرن الس 
انها  د  الترد  ال ار ة األدردث ية من األردام ما ّدواي    ّن في المائكة مكن العكدد اسجمكال ي لسكك 

بككد  للمككرف أن ّتسككافّ  ككن المتصككّد  عّككد المككد  ال كك ي جنتكك  دسككتجني  ال  ككرية فككي المسككت بل مككن 
ّني  األ مكككف ال تكككي أ كككارا م كككل هككك ر  ككك  الكككد  كككمّر العكككام قكككد  التعص  البككك در ال تكككي ورسكككتها فكككي الض 

را اا   المناو اا دالص 
 

كرد مكا  ر قكد ارتش ك  مكن ّيانكة للتيكاة الاكريكة  فهك   ي  لّنا أن نضكّف إلكف مكا أدردنكا فكي هك ا الس 
ّن ال درة ال امنة فيك  لتأديكة ددر فا كل دتاسكم فك ي رسكم الّيانة كانا أ بر العدامل ال تي سلبا الد 

ّني كة فكي أولك  األتيككان المسكهدلة األدلكف  كن  سككاا الد  كهدن العالمي كة  فكانكا المهس   ّ ّككمعكالم ال  
ت كاا  مّ ككو أي  متادلككة ل سكتاادة مكن ال كدراا الاكري كة ال تكي بهكا ّتالهمكم فكي ال تكل  كن الت كائق دا 

ساا استتد   لف كل  تاكّرها د ك لها  م كا سكدار مكا دضكعت  لناسكه ا ال  ر  دالتاّ أن  ه ر المهس 
كككة  ع كككرا ال  اقكككاا اسنسكككاني ة دأضكككعاتها  فكككنن  ا  تاكككاف   كككج  ا ن مكككال فكككي  مكككن بكككرامج ّاص 

ي اا أد إدانة اسرها   دتي كالماد  كا فكي مجابهكة األومكة األّ قي كة دالر  ة مجابهكة دالعنف لن ّجكديا ناعه
ّني ة  ا لتاااناجتة ما لم تبدأ ه ساا الد  تعالجك  د إلكف ف كلها فكي تمكل دأداف مسكئدلي اتها   ر المهس 

دق  ف كد ككان مكن جكر اف هك ا الا كل أن  جمكاهّر المكهمنّن  اتكا دد  راتة دالص  ن معالجة تت سم  الص 
  رضة ل ّ ار إواف ه ر الت أ ّراا تماية 
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ليسا ه ر الت أم  ا، مهما بل ا او م ال تي ت ع ها،  م ا ة ات هام ل ديان ال ائمة  بل ال صد منهكا 
كا، ي ك  ي جك در  ّن، كمكا نعلكم جميعه الت  كّر  ما تتمت ذ    هك ر األديكان مكن ناكد   كديم الن ظّكر  فالكد 

ّن صككادقّن فككي د ئهككم لككردم تلكك  الن اككدل الن دايككا ال ا  ككة  لككف األ مككاّ   د نككدما يكككدن أت ككاه الككد 
ّني كة دي تكددن  الم كل ال ك ي ضكرث  هكه ف،  امية من الر سل داألنبياف ال  ّن أ  دا العكالم نظمك  الد  الس 
ا قدراتهم  لف المت  ة دالت سامم داسبداه دمجابهة  ن ال دّن  ندئٍ  من أن ّدقظ في الن ال جميعه ّتمك 

كالم العكام، دالعمكل  الت كالي  أّ ر عا  دمتد الت عص   دت ديم البك ّ دالت ضكتية فكي سكبّل الص  الص 
ككا   جككداّ فيكك  أن   ال ككد  األصككّلة ال تككي هكك  با ال  بيعككة   لككف ضكك ط أهككداف ال ريككوة التّداني ككة  دمم 

نتها كانا  اضل تتا ذ المظاهر اسلهي ة في سجل تاريّنا اسنساني    اسنساني ة دمد 
 

ة فككي فهك ر ال كد   اتهككا دال تكي كككان لهكا م ككل هك ر او كار الن افكك ة فكي العصككدر الماضكية   تككواّ ما لك
ذ  الد ي اسنساني  كنتد  ّصائص  ال اروة التي   يمكن متدها  فروم ضآلة العدامكل ال تكي ت كج 

ّن ه ر، دروم الع  كاا ال تكي ت كف فكي دجههكا، نجكدها صكامدة  فكي د كم  لف ا ستاادة من قد  الد 
مكا   يشتصكف مكن م ّكّن الن كال مم كن ّناضكلدن مكن أجكل ال  كاف دا سكتمرار  كمكا نجكد هك ر  كاام

ا   تتدق ف  ن  عل األ  اّ داألدلياف في كل  البلكدان ل كي ّبرهنكدا فكي تيكاتهم  صك درة ال د  أيضه
سككة  دالتضككارة اسنسككاني    ة فككي مسككارهام نعككة  لككف صككدق الم ككادر دالم ككل ال تككي تدتهككا كتككبهم الم د 

ا  لف الت أ  ّن قادر أيضه لّل  لف أن  الد  م لنا البرهان دالد  أ ّرها تجتما ي ة ر في بنية الع قاا ا ّت د 
ككا م جككدهري  فككي التضككارة اسنسككاني ة إ  دكككان نا عه ككع  ت ،ككا أن نجككد أي  ت ككد  ككا  دمككن الص   ككن   مي ه

ر إ ها  أن  الع ّن  فهل في اسمكان لنا أن نتصد  ي سكّرة ال تكبدر إلف المرتلة الّتامي ة في هك ر المالد 
نّن لتنظيم ال رة األرضي ة سّتم  ديتت     اه  ؟ دا  ا كانكا المكردتكي   ق فكي ّكدافٍ است رقا ل ي الس 

ا  الع ائدي ة التدّ ة ال تي انترفا  ن  ريق التق  في ال رن ال  ي مر  دان ضف قكد ت   كا أمكرها داتكده
 فهدف ط 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

ها بتل  البدائل ال تكي تجكدد أن ها قد أتا  ا لّل ال ا ذ  لف أن اتتياجاا العالم الّدم   يمكن سد  لد 
 بها قدرة اسنسان  لف ا بت ار دا ّتراه 

 
 

 
ّ   تضرة بهاف هللا الن تائج ال تي سكدي ّداجههكا  صكرنا الكر اهن فيمكا أفكاك  ك  ّرا ك  مكن بيكا ن ل

ا د كككهدا تعميمهكككا قبككل قكككرن مكككن الو مككان  دقكككد انت كككرا هككك ر البيانككا ا منككك  صكككددرها انت ككارها داسكككعه
 الع دد الااصلة بّننا دثّن  ل  الدقا  دجاف فّها:

 
هكة إلكف األفكق األ لكف دتكأتمر  كأدا مر "إن  مما       في  أن  جميكذ األديكان متدج 

  أم ا ما اّتلكف مكن أدامرهكا دأتكامهكا ف كد ككان  تسك  م تضكياا العصكدر التق  
ّجكة  ند هللا دنكو ّ  م كّئة هللا مكا  كدا  عضكها ال تكي كانكا نت داألومان، فال ل  من

ضككك ّ ال  كككر د نكككادهم  أن انهضكككدا يعضكككدكم اسيمكككان دت  مكككدا أصكككنام األدهكككام 
كدا  ا ت تاد دا ت ااق "  دتمس 

 
ّني ككة ا  ّكد د م ككل هكك ا الن ككداف إلككف الت ّل ككي  ككن اسيمكان بتلكك  الت ككائق الجدهري ككة ألي  مككن الككن ظم  لد 

ر دجددر ب ات ال  ة كما أن   ل  ما ّبر  ن  بر   بل إن  األمر  كل  ل ، فلإليمان أتكام  الّاص    دا 
م في أي    ضكمّر جكدّر  كأن ما ّهمن    اوّردن أد   ّهمندن      يمكن أن يكدن الداوه دالتك 

ككد  كككل  صككراتة ددضككدم التككل   لكك م إّككرادر مككن قككّد إن مككا ّهك  ن  مككا ت ككد  ف رفككك يسككم ف ضككمّرها  دا 
 كل هك ر ا د  افاا ال ائلة  امتيكاو دّكن  لكف دّكن أد ا ت كار أي دّكن دّنهكا ّتامي،كا   دّكن  عكدر  فم

دتي ة لّن ها هي  ا د  افاا ال تي تنبا ج درها تلتف  تّد التياة الر 
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أّ كككر  امكككل اناكككرد دتكككدر فكككي ال ضكككاف  لكككف ككككل  بدا كككل الدتكككدة دا ت تكككاد دأ كككعل نّكككران العنكككف 
 دال  ضاف دالعصبي ة 

 
يكادة راددا لل يسدد لدّنا ا  ت اد  أن  قادة األديان ّن  كي  لكّهم مجابهكة هك ا الت تكد ي الت كاريّي  إ ا أ

ّني ة ه ر أن يكدن لهكا أي  معنكف فكي المجتمكذ العكالمي ال ك ي بكدأ ّبكرو إلكف الدجكدد نتّجكة  امر  مكالد 
ّ دالت  ّّر ال تي أتد ها ال رن الع   ا متواّكدةردن  ف د  اا من الجلي  أن  أ داده    من تجار  التتد 

كمادي ة كل هكا ت ي كة داتك دة فكي من الن ال قد دصلا إلف قنا كة  كأن  الت ي كة ال امنكة فكي األديكان الس 
جدهرهككا  دمككا كككان لم ككل هكك ر ال نا ككة أن تصككدر نتّجككة أي  تككل  لمجككاد ا ف هيككة، دل ن هككا صككادرة 

لكة ن مكن ّبكراا داسكعة دنتّجكة تدل كد ا  ت كاد بدتكدة العائ ن د ي دجداني  أونكار مكا تكدف ر ليّكري
 لّهكا  ا من  دالم  اكاهاسنساني ة  اتها  فمن مويج معت داا د  دل دّني ة دأتكام  ر ي ة تم  تدار 

دتي ة، م له ل دمي اا م ل الدتدة ال تي تجمذ مّتلف ا االو مان، بدأ ّبرو هنا   عدر  أن  التياة الر 
ل فككي تككد   اتهككا ت ي ككة داتككدة م ل ككة ميسككدر ل ككل إنسككان سككبّل الدصككّد داأل ككراق دال    افككاا، ت ككك 

ككعدر ال كك ي بككدأ يعككم  الن ككال دل نكك    ّككواّ فككي بدايككة أمككرر دلّككتم ككل هكك ا ال   ن مككن إلّهككا  دل ككي ّتأص  ك 
ك م، ّن  كي  ليك  أن يتظكف  الت أّّكد ال لبكي   مكل  ال ااسسهام إسهامها فا  ه في بناف  كالم يسكددر الس 
ك  إلكّهم جمكاهّر الن كال فكي ككل  أنتكاف العكالم  ل هكا للهدايكة دالر  ك اد تت كف من قبكل أدلئك  ال ك ي تتدج 

رة   ّ  في ه ر الل تظة المتأ
 

كا  الن سك ة ل كرائعها د كعائر   اداتهكا دصكلدات ها  تّتلف األديان ال بر   ن  عضها اّت فهكا  ظيمه
  إ ا أّك نا فكي ت كدّرنا أن  العكالم  كهد ّك ّ دلم يكن من الممكن أن يكدن األمكر  لكف  ككل  لك

ككنّن ال تككي مككر ا  ليكك  ددراا متتا عككة مككن الككدتي داسلهككام اسلهككي  جككافا لتلب ككي التاجكك اا ل ي الس 
ئيسككي ة المت ّ ككرة لتضككارة إنسككاني ة دائمككة الت  ككد ر دالن مككد   دفككي الت يككة ّبككدد أن  إتككد  الّصككائ  ال ر 

سكككة تصكككر  كككمادي ة الم د  ّن فكككي  بيعلل تككك  الس  تككك  يتها،   ككككل مكككا أد  كككآّر،  المبكككدأ ال ائكككل  كككأن  الكككد 
 ّاضذ لسنن النمد  دالت  د ر  دلعل  ما   يمكن تبريرر من الدجهة
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األّ قي ة هد اسقدام  لف تسّّر المداريل ال   افي ة لّلق الت عص  اا د عل م ا ر الارقة دالن اكدر 
اظا أص دتي كة دا  رائهكا  إن  مهم كة بّن الن ال، دهي المداريل التي تش  ه من أجل إوناف الّبراا الر 

عي  ت ها  ن الت ي ة، دالعيع    ها لما تعتن ك   ا الس  دم اسنساني ة في المرت ة األدلف ست  ف دائمه الر 
 من الم ادر دالم ل، دالن ظر إلف جهدد اوّرين  كامل ا تترام ل ي ي ابلدا  ل   الم ل 

 
ا إ ا مكا تكم  ا  تكراي  كأن  األديكان ال بكر  كل هكا متسكادية مكن تّكل أصكدله قد ي كدم هنكا  ا تكراك

ا كبّكرة مكن الن كال، أد يسكه ل لهكم  لكف األ ذ أ كداده قكل اسلهي ة، ألن  م ل  ل  ا  تكراي سكدي ي كج 
ا أد لكم يككن فنن ك  مكن ّّد فكي أديكان أّكر   دسكداف ككان هك ا ا فتكراك صكتيته  ت ّّر أديانهم دالد 

د أن   ن متاتكة او ه ا األمر   يعدد كدن  هام ي  األهم ي كة إ ا مكا قكدرن  الارصكة الت اريّي كة الالمهك 
، ناهيكك   ككن  ككا لّككر ّتجككادو تككددد هكك ا العككالم األرضككي  أمككام أدلئكك  ال كك ي ّككدركدن  ككأن  هنككا   المه

 لتجككجالمسككهدلي ة ال تككي يارضككها م ككل هكك ا اسدرا  دالككد ي  دمككا دّككن إ   دهككد قككادر  لككف أن ّككدرد ا
ه ككة داس جككا  لّككدل ل بهككا  لككف ناككد ر فككي ترثيككة الن   ا يككة للد  اككدل ديسككدق البككراهّن المد ككدق بهككا الد 
ا  أن  تعاليم أي     ّدة من دتنمية مكارم األّ ق  د الم ل   يست يذ أتد من الن ال أن ّو م جاد،

كك اا داألدهككا مككر  تم  فمككن ال  بيعككي  أن الع ائككد كانككا أ  ككر أد أقككل  أ ككرها مككن وّرهككا فككي ن ككر الت عص 
د  ناصرر  سلسلة من الت تد  ا المسكتمر ة، دمكن الم كد أن أنماا الت عامل دالت جاد  في  الم تتدت  هك 
سككاا، أي،ككا كانككا، ددرها فككي الت اكّككر ملي،ككا فككي ال ياي ككة ال تككي يمكككن بهككا تسككّ  ّر األمككدرللككن ظم دالمهس 

ر مكن د  دلعكل  مكا يضكمن سك مة الن تكائج فكي نهايكة األمكدتدبّرها   ري ة تنم ي ردم الدتدة دا ت تكا
دتي ككة داألّ قي ككة دا جتما ي ككة هككد اسيمككان الر اسكك  لككد  الجمككاهّر ال اّككرة مككن ان  الن ككداتي الر  سككك 
ككن   يشسككتاتف رأّهككم  ككأن  ال ككدن   ّّضككذ ألهككداف ال  ككر دنككوداتهم بككل ّرضكك لم ككئية   األرك مم 

 ة درتمة دال تي   ّنض  معّنها العناية اسلهي ة الممتلئة مدد  
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ك كا تاس     لك  فها هي التداجو ال تي كانا تار ق الن ال لّلة ل نهيار بّنما ي هد  صرنا فكي لٍن معه
في سالف الو مان، ديتدل  ل  روكم مكا  هك  إليك  أهكل الماضكي مكن  الجدار ال  ي استتاّ تجادور

م كمادي ة أن   سدي ّ  ف إلف األبد تائ ه بّن التياة الس  ادي ة دالتياة األرضي ة  ف د  ل ما ال تك  الس 
دم  ا أّ قي،ا فتس  بل إن ها سكبّل الكر  دام أن  ّدمة اوّرين ليسا فرضه الم د سة المهمنّن  لف الد 
 اتهكككا ل قتكككرا  مكككن هللا  دت تسككك  هككك ر الت عكككاليم المألدفكككة فكككي ّدمنكككا هككك ا معكككاٍن  اا أ عكككاد جدّكككدة 

بناف المجتمذ بنافه تكدّ ها  صكري،ا  د مكا أن  الد كد ال كديم ببنكاف  كالم تتّيك   اضل ما تم  من إ ادة ل
م ادر العدالة قد بدأا معالم  ت تمل تدريجي،ا د اا هدفها يسهل تت ي  ، أصك م فكي اسمككان تلبيكة 
دم داتتياجاا المجتمذ  صدرة متواّدة  ا ت ارها جدان  مت املة لتياة ردتي كة داتكدة  اتتياجاا الر 

 تام ة الن ضج 
 

ّني كككة أن ترتاكككذ إلكككف مسكككتد  المسكككهدلي ة لمجابهكككة الت تكككد ي ال ككك ي تم    كككر لل يكككاداا الد  لككك  هككك ر دا  ا تيس 
م  كرها، ف  بد  له ر المجابهة من أن تبدأ  اسقرار  أن  ال ّن دالعاألتاسيل دالم ا ر ال تي ت د  لكم د 

ي داس تهما تنمد ال دراا ال امنة في الد  ري ان لتتصّل المعاري دالعلدم  صدرة منتظمة دأن  ب
ّن دالعلك م أمكر داسدرا  دأن   من المستتّل ا ست ناف  ن أي  منهما  د مكا أن  أي  تعكارك بكّن الكد 
 ي ككة،  عّككد ا تتمككاّ، فهكك ان ال  ري ككان أساسككي ان  الن سكك ة لمنككاهج الت اكّككر فككي ا ت ككافاا الع ككل للت

يا إلف أفضل الن تكائج فكي تلك  ا ّن دادأد  كعّدة مكن فتكراا الت كاري  تكّن تعكادن الكد  لعلكم فكي لاتكراا الس 
ا د رفدا أن هما يكم  ن  عضهما ال ا دف ِهم  الن ال  بيعة كل  منهما فهمها صتيته  عك  د  العمل معه
ككا  مككا يار  م العلككدم مككن أن تستر ككد ددمه ه  ال  اق ككة ال تككي تدل ككدا إ ككر ت ككد  ضكك   لّهككا بككد  للمهككاراا دالككر 

ه  اسككككتّدامه ا لتكككك دتي ككككة داألّ قي ككككة لضككككمان اسككككتّدام تلكككك  المهككككاراا دتلكككك  الككككر  ا وام  الم ككككادر الر 
ّني كككة، مهمكككا كانكككا  ويكككوة  لكككف الن اكككدل، أن تّضكككذ ِّ كككرها  كمكككا ّن  كككي  لكككف الع ائكككد الد  ا ّد  صكككتيته

  كامل الر ضا دا متنان ل ّت ار اّت ارها  لمي،ا ّتمّ و  الت جر د داسنصاي 
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ككمّر م ا ككرة  دهكا نتككن  د ألن هككا تمككل  الض  نككأتي أّّككرها إلككف قضكي ة ن رتهككا  ك ّككر مككن الت هّ كك  دالت كرد 
كل ة دالن اكد    نيا العدّكدة د كهداتها تك   الت مت كذ  الس  فمن جملة ما يستهدي اسنسان من م ريكاا الكد 

سكل ة دناكد  فكي  دليل وري ها أن ت  ل ه ر الت جرثة  اّ قادة األديان  الن س ة لمكا ّتمت عكدن  ك  مكن
مككا ّتعل ككق   ضككايا الع ّككدة داسيمككان  د  يتتككا  أي  فككرد صككري األ ككدام ال  ككداّ فككي دراسككة ال تكك  

سكة مكرارها دت كرارها الم د سة  ر مكا أ  دتك  تلك  ال تك  الم د  دالت ام ل المتجكر د المكتمع ن فّهكا  سكتعادة تك ك 
كل ة دالن اكد  م ّكا ر كامنكة ت كدد إلكف الاسكاد داسفسكاد د كأن  من ت ي ة مسل م بهكا  كأن  فكي تمل ك  الس 

كل ة سك دةه دناكد ها دأهم ي كة  د   ك   فكي أن   ه ر المّا ر تتااقم ديعظم أمرها كل ما اودادا تل  الس 
ّن  كل ة دالن اكد  مكن ِقبكل  كدد   يشتصكف مكن رجكاّ الكد  دم  لف م ريكاا الس  ا نتصاراا الّاي ة للر 

 ك  األديكان ال ائمكة مكن قكد  ّ  قكة دثن كافة ّجك  ا ت ارهكا إتكد    بر ال ردن دلّكل  لكف مكا تتمت كذ
نيا  مكا  ّن اسكتهدتهم الكد  امية  وّر أن   دثنال الم يال كان هنا  لّردن مكن رجكاّ الكد  مّ واتها الس 
كا ّصك ة  كد هك ا كل ك  أرضه دف رت  لهم من سل ان دناكد  دأودقتك   لكّهم مكن المصكالم  دالمنكافذ، فمه 

ي الاساد دانت ار اليأل لد  كل  من نما فّها م ا ر  ا ستّااي  كل  األمدر  اسضافة إلف تا  
ّني ككككة ال يككككام  لككككف تمككككل  ككككل ة دالن اككككد   فككككنن اسككككت ا ا ال يككككاداا الد   ككككاهد هكككك ا الت  الكككك   لككككف الس 
قي ككة مككن لتظككاا الت ككاري ، فككنن  م ككل  مسككهدلي اتها دأداف داج اتهككا تجككار المجتمككذ فككي هكك ر الل تظككة الد 

 سقدام سيتمل من المعاني دالمضامّن ما   تاجة إلف  رت  دتاصّل  ه ا ا
 

 
 

ّن ّهككدي إلككف رفككذ مسككتد  األّكك ق إلككف أسككمف الككد رجاا ديسككعف إلككف ّلككق التككآلف  دتّككل أن  الككد 
ليككا دا ككل ة العش ّن  بككر الت ككاري  هككد الس  لمرجككذ دالدئككام بككّن الن ككال  مككا ّككرث هم مككن   قككاا، ظككل  الككد 

ّن  لككف الن هككائي للت عر  يككف   ككهدن التيككاة دتتدّككد معانّهككا  فاككي كككل   صككر مككن العصككدر دأ  الككد 
 تأصّل الّّر في الن ادل فأمر  صنذ المعردي
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هيكة ال تكي  د أمام أ ّن أدلئ  ال  ّن ترصدا  لف أن ّردا  أ صارهم تل  الر  دنهف  ن المنكر، دجس 
فّنككة ال تككي لككم تن لككق  عككد فككي اسنسكك ر ككادات  رسككما معككالم ال ككدراا الد  ّن دا  ان  ف اضككل دصككايا الككد 

عها  لكف إوالكة التكددد دال ّكدد ال تكي يارضكها العكالم  لّهكا دمكا يعّنهكا  دجدا الن ال العاقلة ما ي كج 
يكك  ك ككد ة رئيسككي ة تجمككذ  در ال كك ي ّهد   لككف تت ّككق  اتهككا  دتككدتي كلمككة "ال ككدّن" تككّن نسككتعملها  الككد 

كعد  لّجعكل منهكا مجتمعكا كا دلتن لكق فّهكا  اقكاا الاكرد مّتلكف األقكدام دال   ا أ  كر ات سكا ها دتند  ه
لتعب ككر  ككن  اتهككا تعبّككرها كككام ه  إن  المّككوة العظيمككة لعصككرنا الككر اهن هككي المنظككدر ال كك ي مككن ّ لكك  
ياق التضاري لتتا ذ األديان دتعاقك  الر سكا ا  يست يذ الجنل ال  ري  أسرر أن يست ف  ه ا الس 

كمادي ة فّكرار كظككاهرة مت   كياق ال ك ي يم  ككل  لك  الل  كاف دائككم الت تكا ذ تكّن ّلت ككي الس  تكدة داتكدة، دهككد الس 
  المنا األرضي  ه ا  عالم هللا 

 
 ديج   كد ة ع ا ه ر الن ظرة الت اريّي كة  لكف امتكدادها اسلهكام فكي الجامعكة البهائي كة فعكاكا  لكف الت كر 

  ك  الن ظر  ن الع قكاا الد ّكدةدتماسة لن ا اا "تركة تدار األديان" من  بداية تأسيسها  د 
 ككار  ال تككي تّل هككا هكك ر الن  ككا اا ّككر  البهككائّ دن أن  كاككام األديككان المّتلاككة فككي سككبّل تت ّككق الت  
اّل  ي  كدر فكبّنها إن ما هد  م ا ة ا ستجا ة للم ّئة اسلهي كة ال تكي أرادا  لك  للجكنل ال  كري الكد 

ا فكي مداصكلة د مهكم لهك ا المجهكدد  ككل  نضج  الجما ي   د  يألد أ ضكاف جامعتنكا الب  هائي كة جهكده
 دسّلة ممكنة  دمهما يكن من أمر فنن نا مدّندن ل كركائنا فكي هك ا المجهكدد الم كتر  إ  نعلكن  كن

ادق  أن   إ ا ما كان لما ّجري من تدار بّن األديان أن يسهم إسهامها  ا د لة دمعنكف  إيماننا الص 
 ا التكدار ت كد منها إنساني ة ألم  بها اليأل دف دان األمل،   بد  لهفي  ااف العلل داألمراك ال تي 

ال تكي  دأن ي ره في التدّل  صدق دأمانة دثددن أي  مدارثة إواف ما تملي   لّنا تل  الت ي ة العليا
د، د كأن  أ  دهي الت ي ة ال ائلة  أن  هللا هد الداتد األت – ع ا "تركة تدار األديان" إلف الدجدد 

د معككككالم ال   افكككة فّهككككا داّكككت ي تاسككككّراا ال  ككككر ا ألديكككان كل هككككا فكككي جدهرهككككا دّكككن داتككككد روككككم تعكككد 
 لتعاليمها 
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ّني ككة سككدي يسككتعر  كك اا الد  فاككي كككل  ّككدم يمككر  بنككا ّتاككاقم الّ ككر مككن أن  الن ّككران المتصككا دة للت عص 
كا مكن او كار المكدم رة مكا   يمككن أن ّّ ك ر فكي  كاّ  د  سكبّل لكدرف لهّبها ليترق العالم كل   مّل اه

نككة  د  ّن  ككي أن نّككاده الككن ال اا المدني ككة  ماردهككا ددن أي  معد هكك ر المّككا ر مككن قبككل التكدمكك
فنعت ككككد  ككككأن  مجككككر د المنا ككككدة ل يككككام الت سككككامم المت ككككادّ  اسككككت ا تها دتككككدها إ اككككاف نّككككران العككككدادة 

ك اا ال تكي تكد  ي أن هكا م كمدلة ب تأّّكد إلهكي   دتهّك  األومكة الر اهنكة دال  ضاف دال ضكاف  لكف الت عص 
كددا  كرامة  اتهكا التكي انتهجهكا أدلئك  ال ك ّن مه  كلة  الماضكي  كالتوم دالص  ّني كة ل  كذ الص   ال ياداا الد 
ك اا ماضكية  الن سك ة للعكرق دالجكنل دالكد ن تتسكاد  فكي  السبّل للمجتمذ اسنسكاني لمجابهكة تعص 

كك اا ال ائمككة فكك ر لمتادلككة الت ككأ ّر فككي  راسككتها المككدم رة مككذ الت عص  ي  ككالم الّككدم  دمهمككا كككان المبككر 
كعي فكي سكبّل  ر داتكد هكد تكل  الاكرد  لكف الس  مّر فليل هنكا  سكد  مبكر  ي ة الض  قضايا تتعل ق  تر 
ّ فكي تكاري  التضكارة  ّّر اسنساني ة دص م أمرها  فعلف ه ا الماترق ال  ي يعد  أ ظم ن  كة تتكد 

دضككم دأمككل  مككن تاجككة العككالم إلككف م ككل هكك ر الّككدماا  لكك ل  اسنسككاني ة لككيل هنككا  مككن تاجككة أ
ا  أن ككك  "  يمككككن تت ّكككق إصككك م العكككالم داسكككتت ا  أمنككك   يسكككتت  نا تضكككرة بهكككاف هللا أن نكككدر  جّ كككده

 دا مئنان  إ   عد ترسّ  د ائم ا ت تاد دا ت ااق "
 

 بّا العدّ األ ظم        
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