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ة الشيخ البهائي ومشروع الوحدة اإلسالميَّ

ان)))
َّ
الشيخ أحمد القط

الحمد هلل رّب العالمين واأف�ص���ل ال�ص���اة واأتّم الت�صليم على �ص���يدنا محّمد وعلى اآله 

واأ�صحابه اأجمعين، ومن تبعهم و�صار على منهجهم واهتدى بهداهم اإلى يوم الّدين، وبعد:

اإن وج���وب الدع���وة اإلى وحدة الأّمة الإ�ص���امية لي�س اأمرًا جديدًا، ب���ل اإنه قديم ِقَدم 

الإ�ص���ام الحني���ف، فاهلل �ص���بحانه وتعال���ى منذ بعثة نبين���ا محمد �ص���لى اهلل عليه واآله 

و�ص���حبه و�ص���ّلم اأمرنا اأن نكون اأّمة واحدة يتعاون اأفرادها على البّر والتقوى، ويبتعدون 

ع���ن الفرقة والتقاتل، لأّن الفتنة فيما بين الم�ص���لمين ل يمك���ن اأن يكون لها اآثار اإيجابية 

على الإ�ص���ام والم�ص���لمين، لذا اأمرنا ربنا �ص���بحانه وتعالى اأن نعت�صم بحبل اهلل جميعًا 

واأن ل نتف���ّرق اأب���دًا، من هنا نج���د اأن اهلل تعالى لم يوجه الأمر بالإعت�ص���ام باهلل تعالى 

اإل���ى الأف���راد، واإن كان واجبًا على كّل فرد على حدة، واإّنما المق�ص���ود الأمر باإعت�ص���ام 

 ِ ِ َجِميعاً َواَل َتَفرهَّقُواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اللهّ الأّم���ة كّلها، قال اهلل تعالى: {َواْعَتِصُمواْ بَِحبِْل اللهّ

ْصَبْحُتم بِنِْعَمتِهِ إِْخَواناً َوُكنُتْم َعلََى َش��َفا 
َ
لهََّف َبيَْن قُلُوبُِكْم فَأ

َ
ْع��َداء فَأ

َ
َعلَيُْك��ْم إِذْ ُكنُتْم أ

.
(2(

ُ لَُكْم آيَاتِهِ لََعلهَُّكْم َتْهَتُدوَن} ِنَْها َكَذلَِك يُبَيهُِّن اللهّ نَقَذُكم مهّ
َ
َِن النهَّارِ فَأ ُحْفَرٍة مهّ

رئي�س جمعية »قولنا والعمل في لبنان.  (1(

�صورة اآل عمران: الآية: 103.  (2(
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وف���ي اآي���ة اأخرى اأمرن���ا اهلل تعالى بالطاعة هلل عّز وجّل ور�ص���وله ونهان���ا عن التنازع 

)تجاذب الآراء وافتراقها(، بل اأّكد اهلل تعالى على �صرورة الوحدة فيما بيننا من خال 

ذكره عز وجل لمفا�ص���د واأ�ص���رار ال�ص���قاق والتن���ازع وخطر ذلك على الأّمة الإ�ص���امّية 

َ َورَُسولَُه َواَل َتَنازَُعواْ َفَتْفَشلُواْ َوتَْذَهَب  ِطيُعواْ اللهّ
َ
قاطبة، وذهاب ريحها قال اهلل تعالى{َوأ

.
(1(

ابِرِيَن} َ َمَع الصهَّ رِيُحُكْم َواْصبُِرواْ إِنهَّ اللهّ
كما ينبغي على الإن�صان عمومًا اأن يعلم حقيقة يجهلها الكثير من الّنا�س في مجتمعاتنا 

الإن�صانّية، وهي اأّن الأنبياء جميعًا بعثهم اهلل تعالى لدعوة الّنا�س اإلى الدين الواحد والألفة 

َِن  والمحب���ة فيم���ا بين الّنا�س، ونهوا ع���ن الفرقة والتنازع قال اهلل تعالى: {َش��َرَع لَُكم مهّ

قِيُموا 
َ
ْن أ

َ
يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَسى وَِعيَسى أ وَْحيَْنا إِلَيَْك َوَما َوصهَّ

َ
ى بِهِ نُوحاً َوالهَِّذي أ يِن َما َوصهَّ ِ الدهّ

.
(2(

يَن َواَل َتَتَفرهَّقُوا فِيهِ} ِ الدهّ
 ق���ال الإم���ام البغوي رحمه اهلل تعالى في تف�ص���ير هذه الآي���ة: »بعث اهلل تعال����ى الأنبياء 

 ويعبر بع�س الدعاة 
(3(

كله����م لإقام����ة الدين والألفة والجماعة وترك الفرق����ة والمخالفة«

المعا�صرين عن هذا المعنى باأّن قيام الدين على ركنين اأ�صا�صيين هما: كلمة التوحيد وتوحيد 

الكلمة، ول ي�ص���تقيم اأمر الأمة الإ�ص���امية في الدين والدنيا اإل بها، لأّن الإن�صان الم�صلم اإذا 

كان موؤمنًا بوحدة اهلل عز وجل ينبغي اأن يوؤمن ب�ص���رورة الوحدة فيما بين الم�صلمين، ونجد 

ذلك بينًا ووا�صحًا من خال ما تعانيه الأّمة الإ�صامية اليوم ب�صبب فرقتها ودخول الأعداء 

على خط اإثارة النعرات المذهبّية فيما بينها، ولكن ل يمكننا اأن ن�صع اللوم دائمًا على غيرنا 

بل اإّن الم�صكلة فينا لأننا ن�صتجيب لمخططات الأعداء وننفذ ما يريدون من حيث ندري اأو ل 

ندري، وما المحطات الإعامّية الفتنوية التي ن�صاهدها على بع�س قنوات التلفاز اإل مظهرًا 

من مظاهر تحقيق غاية الإ�صتكبار العالمي المتمثل بمقولة )فّرق ت�ُصد(.

�صورة الأنفال الآية: 46.  (1(

�صورة ال�صورى الآية: 13.  (2(

معالم التنزيل لاإمام البغوي 186/7.  (3(
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 اإذًا حرٌي بنا مع�صر الم�صلمين اأن نلتزم بالتوحيد والدعوة اإلى وحدة اأمتنا الإ�صامية 

الت���ي اأمرن���ا بها ربنا عز وجل ونبينا محمد عليه ال�ص���اة وال�ص���ام، حيث قال: »عليكم 

بالجماعة واإياكم والفرقة، فاإّن ال�ش���يطان مع الواحد وهو من الإثنين اأبعد، َمن اأراد 

.
(1(

بحبوحة الجّنة فليكن مع الجماعة«

نعم، ل يمكن اأن تكون الجّنة لأولئك الذين يعملون ليًا ونهارًا �صّرًا وجهارًا، ل�صرذمة 

الأّمة الإ�صامّية وتعميق الخاف بينها، فالذين يعملون على تمزيق الأّمة الإ�صامّية هم 

اأدوات ينفذون اأوامر �صياطينهم.

وقد تكرر من نبينا عليه ال�صاة وال�ّصام وجوب لزوم الجماعة في اأحاديث عّدة، اإذًا 

ينبغي على كّل م�صلم اأن يعلم باأّن اآل بيت النبي عليه ال�صاة وال�صام و�صحابته وال�صلف 

ال�ص���الح وَمن اتبعهم، اتفقوا على اأّن الوحدة الإ�ص���امّية هي الح���ّق الذي اأمر به النبي 

عليه ال�ص���اة وال�ص���ام، فلم نقراأ اأو ن�ص���مع عن اأحدهم اأّنه �صّق �ص���ف الأّمة الإ�صامية 

ف���ي يوم من الأيام، يقول الإمام الأوزاعي رحمه اهلل تعالى: )كان يقال خم�ٌس كان عليها 

نة،  اأ�صحاب محمد عليه ال�صاة وال�صام والّتابعون باإح�صان، لزوم الجماعة، واتباع ال�صُّ

.
(2(

وعمارة الم�صاجد، وتاوة القراآن الكريم، والجهاد في �صبيل اهلل تعالى(

بع���د ه���ذه المقّدمة المخت�ص���رة، ل يمكنن���ا اإل اأن نوج���ه تحّية الإج���ال والإحترام 

والتقدير لدعاة الوحدة والتقارب المذهبي فيما بين الأّمة الإ�صامية، و�صيخنا الفا�صل 

محّمد اإبن ال�ص���يخ ح�صين عبد ال�صمد المعروف بال�صيخ البهائي، من الم�صايخ والعلماء 

الف�ص���اء الذي���ن اأم�ص���وا عمرهم في خدم���ة اإ�ص���امنا العظيم وتكري�س مب���داأ الوحدة 

الإ�ص���امية التي ل يمكن اأن تحقق الأّمة عّزتها ون�ص���رها اإل من خالها لأّنه في الإتحاد 

على الحّق والإيمان قّوة ون�صر وتمكين من اهلل تعالى، ول عجب من ذلك فهذه هي مهّمة 

الأنبياء والأولياء والعلماء الربانيين والدعاة اإلى اهلل عّز وجّل.

�صنن الترمذي 4 / 465.  (1(

�صرح اإعتقاد اأهل ال�صنة والجماعة لاإمام الالكائي 1/ 64.  (2(
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وم���ا كانت تنقات ورحات ال�ص���يخ البهائي من اإي���ران اإلى مّك���ة المكّرمة والمدينة 

المنورة وم�صر ودم�صق ولبنان اإل من اأجل الدعوة اإلى اهلل تعالى والتاأكيد بالقول والعمل 

عل���ى وجوب تكري����س الوحدة فيما بين الم�ص���لمين، كما تدّل هذه الرح���ات على اإنفتاح 

ال�ص���يخ البهائي وحبه للعلم واأهله ناهيك عن الجهد الم�ص���ني الذي كان يبذله في �صبيل 

ن�ص���ر الفكر الوحدوي الأ�ص���يل بين الم�ص���لمين، ولأّنه كان رحمه اهلل تعالى �صاحب فكر 

نة والجماعة. ه العامة المحبي من اأهل ال�صُّ وحدوي اأ�صيل عدَّ

وفي معر�س حديثنا عن الوحدة والتقارب فيما بين الم�ص���لمين، هناك �ص���وؤال يتبادر 

اإلى الذهن، ما معنى الوحدة بين الأّمة الإ�ص���امّية والتقريب بين المذاهب الإ�صامّية؟ 

هل المراد بالوحدة التحّول من مذهب اإلى اآخر؟ بمعنى انت�ص���ار اأ�ص���حاب مذهب على 

���ني اإلى م�صلم �ص���يعي اأو العك�س؟ هل  اأن�ص���ار المذهب الآخر اأي اأن يتحّول الم�ص���لم ال�صُّ

هذا هو المق�ص���ود من الدعوة اإلى الوحدة الإ�صامية؟ اأبدًا، لي�س المق�صود من الوحدة 

الإ�صامية الذوبان، واإّن مثل هذه الإ�صاعات التي ن�صمعها من اأن�صار الفتنة والتفرقة، ل 

تعدو اأن تكون اإ�ص���اعات ومح�س اإفتراءات من قبلهم لزيادة ال�صرخ فيما بين الم�صلمين، 

ناهيك عن بع�س و�ص���ائل الإعام الماأجورة للم�ص���روع )ال�ص���هيواأمريكي( في المنطقة 

والتي ت�ص���عى جاهدة لن�ص���ر مثل هذه الأفكار الم�ص���مومة والمكذوبة، كما اأنها ولاأ�ص���ف 

هم اإن �ص���ئت مرتزقة، كي ين�ص���روا الفكر التكفيري  ت�صت�ص���يف بع�س دعاة الفتنة اأو �َص���مِّ

الفتنوي مقابل حفنة من المال وكرمة لعيون الملوك والأمراء، وهوؤلء ي�صعون من خال 

هذه القناة اأو تلك لت�ص���وير دعاة الوحدة والتق���ارب المذهبي على اأّنهم تركوا مذهبهم 

���ني اإلى م�صلم �ص���يعي اأو الم�صلم ال�ص���يعي اإلى م�صلم �صني، كل  وتحّول مثًا الم�ص���لم ال�صُّ

ذلك لإ�صتثارة الغرائز المذهبية، بيد اأّنك تكاد ل ت�صمع من اأفواههم كلمة عن الإ�صتكبار 

العالمي والعدو الإ�صرائيلي اأو حتى عن الملحدين مثًا.

واإذا اأردنا اأن نتكلم عن الوحدة الإ�ص���امية والتقارب المذهبي بمعناه ال�ص���حيح هي 

ل تعدو اأن تكون تعاونًا بين الم�ص���لمين )�ص���نة و�ص���يعة( على البر والتق���وى واأن يتوحدوا 
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على محبة اهلل عّز وجّل ونبينا محمد �صلى اهلل عليه واآله و�صحبه و�صّلم والقراآن الكريم 

والكعبة الم�صّرفة والحج والزكاة...، واأن يعذر بع�صهم بع�صًا فيما اختلفوا عليه، ويحترموا 

بع�ص���هم ويعي�صوا ب�ص���ام واأمان ويتخلقوا بالأخاق الإ�ص���امية القويمة والفا�صلة فيما 

بينهم، وهكذا كان ال�ص���يخ البهائي يحر�س على اإ�ص���تيعاب الآخ���ر ولو اختلف معه فكريًا 

اأو مذهبيًا، ناهيك عن ُح�ص���ن معا�ص���رته لأرب���اب المذاهب كما اأنه كان ينبذ التع�ص���ب 

الطائفي والمذهبي و�صوء الظّن بالآخرين، كما كان يرف�س تمامًا كيل الّتهم لهم، ناهيك 

باب والتكفير للم�صلم الذي يعتنق مذهبًا اآخر، كما اأنه كان حري�صًا  عن تحذيره من ال�صُّ

على اأن ل ي�ص���تفز َمن يخالفه بالراأي ول يجرح م�ص���اعره حتى عند اإبطال اأقواله واآرائه، 

ب���ل كان منهجه يتمث���ل باإقرار راأي المخالف مع الإن�ص���اف والعدل، ث���ّم بعد ذلك يقّرر 

الراأي الذي يراه هو وبكّل لباقة، وكثيرًا ما كان ال�ص���يخ البهائي يترك الحكم لل�ص���امع اأو 

الخ�صم في الحكم على ما هو الحّق، وبهذه الطريقة الحكيمة يتمكن من اإقناع الخ�صم 

من طرف خفي، ويوؤثر فيه دون التحامل عليه، بل في كثير من الحالت كان ي�صمن ر�صا 

الخ�صم واإعجابه بتقريره.

وتحّمل ال�ص���يخ البهائي كغيره من دعاة الوحدة والتقارب بين الم�ص���لمين الكثير من 

المتاع���ب والتهجم والتحام���ل عليه من اأبناء جلدته والتي ت�ص���ل اأحيان���ًا ِمن ِقبل بع�س 

الغاة والمتطرفين اإلى حّد التكفير اأو اإخراجه من المذهب، كما األ�صقوا به بع�س التهم 

التي ل تليق اأن ت�ص���در من اأقّل طلبة العلم، وقد ُنقل عن ال�ص���يد نعمة اهلل الجزائري ما 

يثبت التطاول والإفتراء على ال�صيخ البهائي.

 قال ال�ص���يد نعمة اهلل الجزائري: »واأما �ش���يخنا بهاء الملة والدين طيب اهلل ثراه، 

فقد تكّلم فيه بع�شهم: تارة بالميل اإلى علوم ال�شوفّية واأخرى ب�شماعه الغناء وثالثاً 

بح�ش���ن معا�شرت���ه لطوائ���ف الإ�شالم واأه���ل الملل، ب���ل وغيرهم من المالح���دة واأهل 

الأق���وال الباطل���ة، حت���ى اأن���ي وردت الب�ش���رة، وكان اأعلمه���م رج���اًل اإ�شم���ه ال�شيخ عمر، 

فتجارينا في البحث والكالم حتى انتهينا اإلى اأحوال ال�شيخ بهاء الدين فقال: لعلكم 
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نة والجماعة...« تزعمون اأنه من الإمامية، ل واهلل، بل هو من اأف�شل اأهل ال�شُّ

بربك���م لو لم يكن �ص���ادقًا في دعوت���ه للوحدة والتقارب المذهبي، هل ا�ص���تطاع اأحد 

اأن يتهمه بالت�ص���نن مثًا، اإذًا ال�صيخ البهائي كان يملك اأ�ص���لوبًا بديعًا وجذابًا لاآخر ولو 

خالفه بالمذهب، كما كان واهلل اأعلم من حر�صه على الوحدة الإ�صامية يطرح الم�صائل 

الخافّي���ة بين الم�ص���لمين جانب���ًا، وهذا ما اأكده ال�ص���يد الجزائري عندما قال اأ�ص���لوب 

ال�ص���يخ البهائي كان قريبًا من اأ�صلوب الأنبياء والأولياءR فيقول: »وهذا نوع لطيف 

م���ن المناظرة، ا�شتعمل���ه الأنبياء والأئمة في المباحثة مع المعاندين واأهل التع�شب 

ف���ي المذاه���ب، وقد اأمروا به بقوله تعالى:{اْدُع إِلَى َس��بِيِل َربهِّ��َك بِالِْحْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ 

ْعلَُم 
َ
ْعلَُم بَِمْن َضلهَّ َعْن َس��بِيلِهِ َوُهَو أ

َ
ْحَس��ُن إِنهَّ َربهََّك ُه��َو أ

َ
الَْحَس��َنةِ وََجادِلُْهْم بِالهَّتِى هَِى أ

(1(
ابِرِيَن} بِالُْمْهَتِديَن * ِإَوْن َعاَقبُْتْم َفَعاقُِبوا بِِمثِْل َما ُعوقِبُْتْم بِهِ َولَئِْن َصَبْرُتْم لَُهَو َخيٌْر لِلصهَّ

ْحَسُن} ومنه ما حكاه اهلل تعالى عن 
َ
ال�صاهد بالآية قوله تعالى: {وَجادِلُْهْم بِالهَّتِى هَِى أ

ْو 
َ
ُ ِإَونهَّآ أ َ رِْض قُِل ٱللهّ

َ
��َمَٰوِٰت َوٱأل َِن ٱلسهَّ ر�ص���وله عليه ال�ص���اة وال�ّصام{قُْل َمن يَْرزُقُُكْم مهّ

.
(2(

بِين} ْو فِى َضاَلٍل مهُّ
َ
إِيهَّاُكْم لََعلَٰى ُهًدى أ

ويوؤكد ال�ص���يد الجزائري على الأ�صلوب الّناجح الذي كان ي�صتعمله ال�صيخ البهائي في 

وحدة الكلمة بين الأمة الإ�صامية وي�صرب بع�س الأمثلة على ذلك بقوله: »حدثني)اأحد 

م�شايخه الثقات( اأّن رجلين من اأهل بلدة بهبهان، اأحدهم �شيعي والآخر �شني تناظرا 

وتباحث���ا ف���ي المذه���ب فاتف���ق راأيهما عل���ى اأن ياأتيا اإل���ى اأ�شفهان وي�ش���األ ذلك ال�شيخ 

م���ن مذهب���ه، ويرجعا اإليه، فلما وردا اأ�شفهان، جاء الرجل ال�شيعي اإلى ح�شرة ال�شيخ 

�ش���ّراً ع���ن �شاحب���ه، وحكى ل���ه ما جرى بينه وبين ذل���ك الرجل، فلم���ا وردا على ال�شيخ 

نه���اراً واأعلم���اه اأنهم���ا ترا�شيا بدينه، �شرع في حكاية المذه���ب بدلئل الفريقين، وما 

اأج���اب ب���ه علم���اء المذهبين حت���ى انقطع الّنه���ار، فقاما م���ن عن���ده وكٌل منهما يّدعي 

�صورة الّنحل الآية: 126-125.  (1(

�صورة �صباأ الآية : 24.  (2(
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ان
َّ
الشيخ أحمد القط

اأن ّ ال�شي���خ عل���ى مذهب���ه«، نعم، ما كان ذلك اإل لأّنه كان �ص���ادقًا ف���ي منهجه الوحدوي 

الذي جعل حتى َمن يخالفه بالمذهب يتوهم اأّن ال�صيخ البهائي على مذهبه، فبربكم كم 

ني وال�صيعي(؟ وبربكم كيف كان  نحن بحاجة اإلى اأمثال هذا الرجل في المذهبين )ال�صُّ

حالنا لو اأّن دعاة الأّمة الإ�صامية على مثل هذا المنهج؟ لذا نحن بحاجة ما�ّصة لتكري�س 

هذا المنهج الوحدوي القويم قوًل وعمًا، وهذه الخطوة تكون خطوة مباركة على طريق 

تحقيق الغاية المن�ص���ودة وهي التمكين والّن�ص���ر على اأعدائنا اأعداء اهلل تعالى، وعندها 

اإن �ص���اء اهلل تعالى يمّكن اهلل تعالى لنا في الدنيا وير�ص���ى عّنا ويدخلنا بعد هذه الحياة 

الدني���ا جّنات الفردو�س الأعلى التي اأعدها لعب���اده الموؤمنين الطائعين المتبعين لمنهج 

نبيه محمد القويم عليه اأف�صل ال�صاة واأتّم الت�صليم.
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الشيخ ماهر عبد الرزاق)))

الحمد هلل وال�ص���اة وال�ص���ام على ر�صول اهلل واآله و�ص���حبه ومن تبعه باإح�صان اإلى 

يوم الدين. 

لقد �ص���هد العالم العربي والإ�ص���امي تط���ورات وحوادث في الآون���ة الآخيرة كان لها 

واقع���ة موؤثرة وكبيرة عل���ى خارطة العالم العربي والإ�ص���امي. ه���ذه الوقائع والتغيرات 

لاأ�ص���ف رغم اأنها كانت تحمل الإيجابيات في كثيرًا من جوانبها اإل اأنها لم ت�ص���تطع اأن 

ترتب الأولويات للعالم العربي والإ�ص���امي اأو بعبارة اأ�ص���ح لم ت�ص���تطع اأن ت�ص���ع خارطة 

طريق ت�صحح المفاهيم وترتب �صلم الحاجات والأولويات. 

اإن دور العلم���اء كان ول���م يزل ه���و الركيزة الأ�صا�ص���ية لأي تغيير ف���ي عالمنا العربي 

والإ�ص���امي ولأنهم هم من يقودون عملية التغيير والإ�صاح ،والتقريب بين اأبناء الأمة. 

وهم من يحملون الأمانة بعد الر�ص���ول محمد �ص���لى اهلل عليه و�صلم اأمانة الهداية والنور 

والعدل والم�ص���اواة، اأمانة ن�صر الرحمة والعطف والت�صامح. اأمانة الأخاق العليا والقيم 

الإن�صانية ال�صامية والنبيلة.

)1)  رئي�س حركة الإ�صاح والوحدة في لبنان. 
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ولق���د ج���اء في الحديث عن ر�ص���ول اهلل P اأنه قال: »من �شلك طريق���اً يبتغي فيه 

علماً �شهل اهلل له طريقاً اإلى الجنة«، واإن المائكة لت�ص���ع اأجنحتها ر�ص���ًا لطالب العلم 

واإن العالم لي�ص���تغفر له من في ال�ص���موات والأر�س والحيتان في جوف الماء، واإن ف�ص���ل 

العالم على العابد كف�صل القمر ليلة البدرعلى �صائر الكواكب واإن العلماء ورثة الأنبياء، 

 .
(1(

واإن الأنبي���اء لم يورثوا دينارًا ول درهمًا واإنما ورثوا العلم فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر

�صنن اأبو داود )الترمذي( �صنن اإبن ماجه. 

.
(2(

وقال ر�صول اهلل P: »من يرد اهلل به خيراً يفقهه في الدين«

في حماأة ال�ص���راع المذهبي وفي زمن اإنق�ص���م فيه العالم الإ�ص���امي ب�صكل حاد اإلى 

 راأى كل واحد منهما م�ص���الحه بعيدة عن م�ص���الح الآخر. 
(3(

فريقي���ن: »�شن���ي و�شيعي«

عا�س بهاء الدين العاملي )اإبن جباع وهي من قرى جبل عامل( �ص���بعين �صنة من حياته 

في اإيران في مجتمع كل ما فيه ي�ص���ير اإلى التطرف، يعي�س في كل مدينة منه اإلى جانب 

الحكماء والفقهاء والمحدثين والدراوي�س والّزهاد والعباد والمت�ص���وفة اآلف المحتالين 

والم�ص���تهترين وبين الجميع ت�ص���نج وتبرم وقطيعة كاملة حتى داخل الفرقة نف�صها، وكل 

فرقة حاربت الأخرى قوًل وفعًا وكل فرقة اتهمت الأخرى بالف�صق اأو الكفر اأو النفاق.

حتى الفقهاء اأنف�ص���هم كان بينهم جدال حول الكثير من الأمور الجوهرية والثانوية، 

والفقهاء اإم���ا مجتهدون واإما اإخباريون يحرمون الإجتهاد وينكرون الت�ص���وف والحكمة 

ويقدح���ون فيهم���ا وي�ص���بهون المجته���دون بال�ص���ياطين ويتهمونهم باأنهم اأ�ص���حاب ظن 

.
(4(

وتخمين

�صنن اإبن ماجه والترمذي.   (1(

�صحيح البخاري ج/ 1.  (2(

زنكاني �صاه عبا�س اول ج2 �س 253.  (3(

اعيان ال�صيعة ج2 �س83 و ج9 �س 137.  (4(
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وان�ص���غل العامة بالم�ص���تحبات الدينية ون�ص���وا الواجب���ات، اآلف المتديني���ن يبالغون 

بالتم�ص���ك بفروع الدين، واآلف اآخرون يرتادون اأماكن اللهو ويجاهرون بمخالفة تعاليم 

الدين ل يعرفون منه �صوى ال�صم.

كما كثرت في ذاك الع�ص���ر البدع والمذاهب الباطلة وكلها لها اأتباع بين العامة ومن 

اأخط���ر البدع التي ظهرت في هذا الع�ص���ر بدعة الجاليين وقد ظهروا في الأنا�ص���ول، 

حيث ادعى رجل ا�ص���مه جال من اأتباع ال�ص���اه اإ�صماعيل المهدوية، على اأن اأرفع درجات 

التناق����س في ذلك المجتمع الذي غلب عليه الإفراط والتفريط في كل الأمور والتناق�س 

في الممار�ص���ات والمواقف التع�ص���ب المذهب���ي واإدعاء الملوك ال�ص���فويين اأنهم حماة 

الدين يقابله ُبعد عن الدين في ممار�ص���ات الملوك ال�صخ�صية والعامة واإفراغ الدين من 

.
(1(

م�صمونه وجوهره

كل الملوك ال�ص���فويين عدا طهما�ص���ب كان���وا مدمنين على ال�ص���راب وعلى المخدر 

وبع�ص���هم كان مفرطًا، ال�ص���اه عبا�س كان مولعًا بال�ص���راب اإلى درجة الإ�ص���تهانة بالدين 

وذلك باأمره مرافقيه في زيارة كان يقوم بها لق�صاو�ص���ة اأ�صفهان لتهنئتهم بعيد المياد 

.
(2(

اأن ي�صاركوهم احت�صاء الخمر

ال�ص���اه الديكتات���ور الذي م���ا كان اأحد يج���روؤ على مخالفته �ص���جن اأباه، وقت���ل اأبناء 

عمومته، واأبناء اإخوته وولي عهده كان في نظر النا�س قدي�ص���ًا، دعاوؤه م�صتجاب وال�صعيد 

.
(3(

في الآخرة من ي�صتطيع تقبيل لجام فر�صه

بهاء الدين العاملي د. دلل عبا�س �س71.  (1(

زنكاني �صاه عبا�س اأول ج2 �س290 و ج3 �س 6 وتاريخ زهنك اإيران �س243.  (2(

زنكاني �صاه عبا�س اأول ج2 �س253 اإلى �س364.  (3(
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في هذا الع�ص���ر الم�ص���طرب الذي خرج فيه النا�س عن عهد الإعتدال، الذي يريده 

ًة وََس��ًطا لَِتُكونُوا ُش��َهَداَء َعلَى النهَّاِس َوَيُكوَن  مهَّ
ُ
اهلل تعالى بقوله : {َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

.
(1(

الرهَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا}
عا�س ال�ص���يخ العالم محمد اإبن ال�ص���يخ ح�ص���ين عبد ال�ص���مد المعروف بالبهائي ما 

يقارب ال�صبعين من عمره بثقة وهدوء لم يتحزب لأي فريق على ح�صاب الآخر لم يدخل 

�ص���من ال�ص���راعات الآنية، لم ينحرف قيد اأنملة عن جادة ال�صواب، ترفع عن التع�صب 

وانتق���د اأخطاء الجميع دون ا�ص���تثناء وه���و بحق من اأهم الذين دعوا اإل���ى الإعتدال قوًل 

وفعًا في �صوء التعاليم الإ�صامية.

 ا�صتطاع ال�صيخ البهائي اأن يوفق في قدره بميزة بين التفكير وال�صلوك، مقدرة عجز 

كثيرون ممن اأ�ص���ابوا موقعًا كموقعه في ع�صره لذلك اأ�صاب حبًا من معا�صرية ل ت�صوبه 

�ص���ائبة. واجه المذهبية المتجذرة ف���ي النفو�س باعتدال العالم الع���ارف المتفهم الذي 

عرف الآخر وما عنده لذلك احترمه اأهل ال�صنة وقدروه في حياته واأن�صفه من ترجم له 

منه���م وقدره حق قدره بعد مماته كان بحق من اأ�ص���حاب قوله تعالى: {َولَْتُكْن ِمنُْكْم 

 .
(2(

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن}
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوأ

ْ
ٌة يَْدُعوَن إِلَى الَْخيْرِ َوَيأ مهَّ

ُ
أ

لقد كان داأب ال�ص���يخ به���اء الدين العاملي في جميع لقاءات���ه وتنقاته من مكان اإلى 

مكان، اأن يقرب ول يفرق ويحتوي رداة الفعل ثم ينقل الخاف اإلى الحوار البناء والقائم 

على التقريب بين اأبناء الأمة الواحدة. لقد التزم ال�ص���يخ مبداأ الدعوة اإلى اهلل من باب 

التقريب والجمع بين اأبناء الأمة. 

لق���د كان ال�ص���يخ بهاء الدين العامل���ي مثاًل رائعًا من الإنفت���اح والتمازج الفكري بين 

العلماء العاملين.

�صورة البقرة الآية: 142.  (1(

�صورة اآل عمران الآية: 104.  (2(
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من هنا نرى كيف انطلق ال�ص���يخ العالم اإلى ال�ص���عي لتاأمين ال�صروط الازمة لتحقيق 

م�صروع التقريب بين الم�صلمين ورغم ال�صعوبة التي واجهته في تحقيق هذا الهدف فاإن 

الياأ�س لم يعرف طريقًا اإلى عقله وقلبه فعمل بجد على زرع الأخاق والقيم الإ�ص���امية 

ف���ي نفو�س النا�س. لقد كان رحمه اهلل يقلل من اأهمية الخاف بين الم�ص���لمين وير�ص���د 

النا�س اإلى مواقع الإتفاق والتقريب. 

اإن وعينا لهذه الحقيقة واأبعادها ت�صعنا جميعًا اأمام م�صوؤوليات ج�صام، غايتها تقريب 

الم�ص���لمين بع�ص���هم من بع�س وجعل الألفة والمحبة حلقة الو�صل بين القلب والعقل، اإن 

النه�ص���ة بالأمة الواحدة تبداأ بو�ص���ع م�صروع متكامل ير�ص���د ويعلم الأمة كافة المذاهب 

لذلك نرى لزامًا اأن ن�صدد على الأمور الآتية:

 وحث 
(1(

ِ َجِميع��اً َوال َتَفرهَّقُوا} التقري���ب والوحدة: قال تعال���ى: {َواْعَتِصُموا بَِحبِْل اللهَّ

 الق���راآن عل���ى ع���دم التف���رق واأكد على مب���داأ الأخ���وة الإ�ص���امية الإيمانية ق���ال تعالى: 

، ودعا 
(2(

َ لََعلهَُّكْم تُرَْحُموَن} َ َخَويُْكْم َواتهَُّق��وا اللهّ
َ
ْصلُِحوا َبيَْن أ

َ
{إِنهََّم��ا الُْمْؤِمُنوَن إِْخ��َوةٌ فَأ

ِ َوالهَِّذيَن َمَعُه  َ ٌد رهَُّس��وُل اللهّ َحمهَّ اإلى التاأكيد على مبداأ الرحمة بين الموؤمنين قال تعالى: {مهُّ

.
(3(

ارِ رَُحَماء بَيَْنُهْم} اء َعلَى الُْكفهَّ ِشدهَّ
َ
أ

اإننا نعتقد اأن الإخا�س للق�ص���ايا الإ�ص���امية الكبرى تقت�ص���ي منا مرونه اإ�ص���امية 

بالغة لأن تقاربنا ووحدتنا هما هدف �ص���ام ل بّد من التعامل معه بجدية وبحر�س ولي�س 

اً َغلِيَظ الَْقلِْب  ِ لِنَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظهّ بع�ص���بيٍة وانفعال قال تعالى: {فَبَِما رَْحَمٍة ِمْن اللهَّ

ْ َعلَى  َ ْمرِ فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكهّ
َ
وا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم وََشاوِرُْهْم فِى األ النَْفضهُّ

، ومع ت�ص���كل القناعات بمنه���ج التقريب فاإنه يجب على 
(4(

ِين} َ يُِح��بهُّ الُْمَتَوِكهّ َ ِ إِنهَّ اللهّ َ اللهّ

�صورة اآل عمران اأية ) 102).  (1(

�صورة الحجرات اأية ) 10).  (2(

�صورة الفتح اأية ) 29).  (3(

اآل عمران اآية ) 159).  (4(
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العلماء المثقفين اأن يربوا الأمة على الفكرة التي تقول اإن الخافات بين الم�صلمين هي 

اإجته���ادات مجتهدي���ن واإن المجتهد قد ي�ص���يب وقد يخطىء، من هذا المنطلق ي�ص���هل 

تقبل عامة الم�صلمين لحقيقة الإختاف في الراأي، واأن هذا الإختاف ل يجب اأن يكون 

م�صدر ت�صليل. عندها �صيعتادون قبول الآخر ل مجاملة اإنما من القناعة المو�صوعية.

وعلي���ه فاإن العمل على تحقيق التقريب والوح���دة ل بّد من اأن ينطلق من اأفكار لذلك 

نطرح ما يلي: 

اأوًل: يجب العمل على بناء اإن�صان يعرف كيف يعي�س هموم الأمة الواحدة مع احترامه 

لخ�ص���و�س الآخر، يعني اإن�ص���ان يعي�س روحي���ة التقريب والوحدة في عقل���ه وقلبه وفكره 

و�صلوكه وعواطفه وتطلعاته ونذكر مثال على ذلك: ال�صيخ البهائي و�صيخ الأزهر الأ�صتاذ 

الأكبر محمود �صلتوت. 

لقد اإ�ص���تطاع ال�ص���يخ البهائي ومن بعده ال�ص���يخ محم���ود �ص���لتوت اأن يكونا نموذجان 

لم�صيرة تقريب الأمة بع�صها مع بع�س، بل و�صعوا م�صروع التقريب بين اأيدي اأبناء الأمة 

الواحدة ومن اأولويات الدعوة اإلى وحدة هذه الأمة.

ثانياً: العمل على اإيجاد اأ�ص���رة توؤمن بالوحدة والتقريب ول يتاأتى ذلك اإل من خال 

تي�صير الزواج الوحدوي، وما ينتج عنه من تقارب اأ�صري واإجتماعي.

ثالث���اً: وح���دة الخطاب التربوي والوعظي على ال�ص���عيد ال�ص���عبي، ول ُيح�ص���ر هذا 

الخطاب اأو يقت�صر على النخبة المثقفة من العلماء الم�صلمين، وليعلم اأن التنوع ل ينافي 

الوح���دة لأن الوح���دة في القاعدة الفكري���ة ل تتنكر للتنوع في التفا�ص���يل... ومن خال 

الخط���اب التربوي يتعلم الجميع كيف يتقبلون الموعظة العامة في ال�صخ�ص���ية المنتمية 

اإلى مذهبهم اأو مذهب غيرهم دون عقد نف�صية.

رابع���اً: الح���ركات الإ�ص���امية واأخط���ر ما يهدد م�ص���روع التقري���ب بين اأبن���اء الأمة 

الإ�صامية هو اأن تتراجع الحركات الإ�صامية عن م�صروع الأمة اإلى الم�صاريع المذهبية، 

اأو اأن يرتمي بع�ص���ها في ال�صيا�ص���ات الفئوية والمناطقية، فهنا ينحرف الم�ص���ار وي�صيع 
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الشيخ ماهر عبد الرزاق

م�ص���روع الأمة لذلك يجب اأن ياأتي طرح الم�صاواة والعدالة والحرية في اإطار وطني عام 

يلبي م�صالح جميع الم�صلمين، بما يقطع الطريق على اإظهار الألوان المذهبية التي ٌتثير 

ال�صقاق داخل الم�صلمين.

خام�شاً: اإن اأقرب �ص���فة نطلقها على هذا الع�ص���ر الذي نعي�س فيه هو ع�صر الإعام 

بدل اأن يكون ع�صر العلماء. لكن اإذا كان الأمر كذلك فيجب اأن ت�صتخدم و�صائل الإعام 

في كل الدول الإ�ص���امية خادمًة لق�ص���ية م�ص���روع تقريب الأمة فيما بينها، وخ�صو�ص���ًا 

المرئ���ي منها وذلك من خ���ال الندوات واللقاءات الداعية اإلى وحدة الأمة وتلك الأمثلة 

م���ن تاريخ اأئمة الأمة وعلماءها الربانيين الذين كانت حياتهم وتح�ص���يلهم للعلوم اأكبر 

دليل على وحدة الأمة فهذا اأبو حنيفة النعمان اإمام مذهب الأحناف �صيخه الإمام جعفر 

ال�صادقQ. لقد تعبت الأمة من العنف والتحري�س والتزوير الإعامي.

ختام���اً: اإن علم���اء الأمة لم يعرفوا التفرقة بل كان كل منهم ينهل من معين �ص���احبه 

ل يقفون عند المذهب �صيعيًا كان اأم �صنيًا بل كان الإنفتاح على الآخر هو �صعارهم. واإن 

النكبات التي اأ�صيبت بها الأمة لم ينجوا منها �صوى علماء ال�صوء وال�صلطان الذي كان ل 

يروقهم منظر الوحدة، خدمًة لأ�ص���يادهم �ص���ياطين الأن�س لذلك ينبغي اأن يفهم الجميع 

الخا�صًة والعامة اأنه ل يجوز ح�صر الإ�صام بمذهب واحد، فرحمة الأمة باإختافها. اإن 

الأمة بخير ما دام اأبنائها اأو بع�ص���هم ي�صعون اإلى التوحد والتقارب مع بع�صهم وقدوتهم 

في ذلك اآل البيت عليهم ال�ص���ام وال�ص���حابة الكرام والتابعين والعلماء العاملين اأمثال 

هذا الرباني العالم ال�ص���يخ بهاء الدين العاملي، قال تعالى: {َواَل يَْجرَِمنهَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم 

.
(1(

قَْرُب لِلتهَّْقَوى}
َ
الهَّ َتْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أ

َ
َعلَى أ

�صورة المائدة اآية ) 7)  (1(
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ين
َ

الدور التركي في المنطقة بين عثمانّيت

د. محمد نورالدقت)))

اأ�ّص����س العثمانيون اإمارتهم ال�صغيرة في العام 1299 على فكرة »الجهاد«. فقد كانوا 

من حماة الثغور في الدولة ال�ص���لجوقية في مواجهة الدول���ة البيزنطية. ولم تكن الفكرة 

العثمانية في الجهاد ذات من�صاأ �صّني كامل.

فقد تاأ�ص�صت دولتهم على اأكتاف قبليين واأتباع طرق �صوفية حملوا في القرنين الأولين 

م���ن عم���ر الدولة في فكرهم ُبعدًا عرفانيًا اختلط بالكثير م���ن المعتقدات الموجودة في 

الأنا�ص���ول ومنها تلك التي تاأثرت بغاة المذهب ال�صيعي، كما بالمعتقدات الموروثة من 

.
(2(

الثقافة التركية القديمة التي غلبت على القبائل التركمانية التي ا�صتوطنت الأنا�صول

فكرة الجهاد والبعد عن التع�ص���ب ال�ص���ني كان �صروريًا لنجاح قيام الدولة الجديدة 

في مواجهة دولة �صنية اأخرى هي ال�صلجوقية التي حمت قبيلة بني عثمان فانقلبت عليها 

في لحظة تحّين.

وتو�ص���عت الدولة بالتوازي غربًا في اتجاه الدولة البيزنطية و�صرقًا في قلب الأنا�صول 

دون اأن تتعداه �صرقًا اأو جنوبًا.

اأ�صتاذ التاريخ واللغة التركية في الجامعة اللبنانية.  (1(

الثناع�صرية في ال�صاة اليومية، �س 55.  (2(
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وخال التو�ص���عات العثمانية في اأوروبا كان ال�صاطين العثمانيون ين�صدون ال�صرعية 

الديني���ة المتمثل���ة في لقب الخليفة. ولم يتردد بع�ص���هم في اإر�ص���ال الر�ص���ائل، عند كل 

انت�ص���ار على الم�ص���يحيين، اإلى حكام المماليك في م�صر ليدعون في خطبهم من على 

المنابر لل�ص���لطان العثماني. ومن ذلك ان بايزيد الأول اأر�ص���ل اإلى الخليفة العبا�صي عام 

1396ه� اأن يقر له بلقب »�شلطان الروم« بعد انت�ص���اره الكبير على الحملة ال�صليبية في 

موقعة نيكوبولي�س في نف�س العام لكي »ي�شبغ على ال�شلطة التي مار�شها هو واجداده من 

قبل طابعاً �شرعياً ر�شمياً فتزداد هيبته في العالم ال�شالمي«. وقد ا�صتجاب ال�صلطان 

.
(1(

المملوكي برقوق، حامي الخليفة العبا�صي لطلب بايزيد

ل �صك اأن الدولة العثمانية في نهاية القرن الخام�س ع�صر للمياد كانت تفي�س تو�صعًا 

وقوة ول �صيما بعد الإ�صتياء على الق�صطنطينية عام 1453هـ.

غير اأن التطلع التركي اإلى ال�صرق والجنوب اأي اإلى المنطقتين الفار�صية والعربية في 

مطلع القرن ال�صاد�س ع�صر كان تحوًل في طبيعة دور الدولة اإ�صاميًا وعالميًا.

ذلك اأن تحول نظر الدولة العثمانية �ص���رقًا اإلى الدولة ال�ص���فوية ال�صيعية كان بمثابة 

اأول �ص���راع كبير لها داخل الكتلة الإ�ص���امية وكان تحوًل في طبيعة ال�ص���راع الذي طبع 

م�صيرة الدولة في مواجهة »دار الكفر« الم�صيحية.

ابتعد ال�ص���راع بي���ن العثمانيين وال�ص���فويين ع���ن اأي طابع قومي. ذلك اأن ال�ص���طة 

ال�ص���فوية لم تكن �صوى �ص���ليلة القبائل التركمانية نف�صها المتواجدة في �صرق الأنا�صول 

تحديدًا وكانت من دعامات الدولة العثمانية على طول م�صيرتها.

اكت�ص���ب ال�صراع عنوانًا مذهبيًا وا�صحًا.الدولة ال�ص���فوية اعتنقت المذهب ال�صيعي 

في ال�صنة نف�صها التي تّوج فيها اإ�صماعيل ال�صفوي ملكًا على اإيران اأي في العام 1502.

ولما كانت القبائل التركمانية في الأنا�ص���ول علوية اأي على م�ص���تركات مذهبية عامة 

) في اأ�ص���ول التاريخ العثماني، اأحمد عبد الرحيم م�صطفى،دار ال�صروق القاهرة،الطبعة الأولى 1982 �س   (1(

.(55-45
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د. محمد نورالدقت

مع ال�ص���يعة فقد ا�صت�ص���عر ال�ص���لطان �ص���ليم الأول، الذي خلف بايزيد الثاني المتعقل في 

العر����س ف���ي العام 1512 الخطر المح���دق بالدولة، في لو تمددت العقيدة ال�ص���يعية اإلى 

الأنا�صول بالتواطوء مع علويي الأنا�صول الذين كانت الدولة العثمانية تطلق عليهم اإ�صم 

اآل »قيزل با�ش«.

وقد ترجم ال�صلطان العثماني هواج�صه ونواياه في حملة ع�صكرية كبيرة و�صاملة �صد 

ال�ص���اه اإ�صماعيل انتهت اإلى هزيمة منكرة لل�صاه في موقعة ت�صالديران ال�صهيرة في 23-

24 اآب 1514.

قرار ال�صلطان �صليم الأول التو�صع �صرقًا وال�صدام، كان نقطة تحول ا�صتراتيجية في 

التاريخ العثماني على اأكثر من �صعيد.

1- د�ّص���ن مرحلة جديدة في التاريخ العثماني عنوانها ال�صراع بين ال�صنة في الدولة 

العثماني���ة والعلويي���ن في الأنا�ص���ول والذي ا�ص���تتبع بمجازر في العق���ود التي تلت 

موقعة ت�ص���الديران، والتي اأ�ص�ص���ت لما يع���رف حاليًا بالم�ص���األة العلوية التي تعود 

جذوره���ا اإلى تلك الفت���رة، والتي لم تعرف خالها حت���ى الآن رغم اإندثار الدولة 

العثمانية في العام 1918.

2- د�ص���ن التحول مرحلة جديدة من ال�ص���راع العثماني - ال�صفوي المبا�صر ا�صتمر 

حت���ى العام 1639 حين ثّبتت اتفاقية ق�ص���ر �ص���يرين الح���دود الحالية بين تركيا 

واإيران.

3- ل���م يكت���ف العثماني���ون بافتتاح ال�ص���راع مع ال�ص���فويين، بل عمل���وا على تدعيم 

انت�ص���ارهم في ت�صالديران بالتو�صع جنوبًا، حيث ا�صتولوا على باد ال�صام وم�صر 

عام���ي 1516 و 1517، حيث كانت ت�ص���ود دول���ة المماليك. الأمر ال���ذي فتح اأمام 

ا�ص���تيائهم على كل �ص���مال اأفريقيا والجزيرٍة العربية والعراق و�صقوط المناطق 

العربي���ة بكاملها بيدي العثمانيي���ن، ما اعتبر تفوقًا عثمانيًا عل���ى القوى العالمية 

الأخرى ول �صيما في المتو�صط.
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4- ولع���ل م���ن اأهم نتائج هذا التحول اأن العثمانيين اكت�ص���بوا �ص���رعية اإ�ص���امية مع 

تنازل الخليفة العبا�ص���ي عن الخافة لل�ص���اطين العثمانيين الذين اكت�صبوا لقب 

الخليفة، واإن ا�صتمروا يف�صلون ا�صتخدام لقب ال�صلطان على ما عداه.

 مع ال�ص���دام العثماني مع ال�ص���فويين ومن ثم ال�ص���يطرة على المنطقة العربية كان 

م�صار التاريخ العثماني ي�صع نقطة بداية تراجع الإهتمام باأوروبا، ولو اأن نتائج ذلك بداأت 

تظهر بعد قرن ون�صف القرن. والتو�صع العثماني في اأوروبا في القرن ال�صاد�س ع�صر كان 

م���ن نتائج فائ�س القوة ال���ذي كان يمتلكه العثمانيون. وعندما ا�ص���تنفذ العثمانيون هذا 

الفائ����س باتت الدولة العثمانية تتقل�س في جناحها الأوروبي فيما ت�ص���تند في قوتها اإلى 

جناحها الم�صرقي، العربي تحديدًا.

وم���ع ذلك كان للوجود العثماني ف���ي المنطقة العربية اأثر اإيجابي لجهة الحفاظ على 

وحدة المنطقة وهويتها الإ�ص���امية ف���ي مواجهة الأطماع الغربية. وكان لل�ص���لطان عبد 

الحميد الثاني موقف تاريخي في معار�صة الإ�صتيطان اليهودي في فل�صطين ومنع اإعطاء 

اليهود اأر�ص���ًا فيه���ًا لإقامة وطن قومي لهم، وكان ذلك من اأ�ص���باب خلع ال�ص���لطان عبد 

الحميد ومن بعدها �ص���ن حرب على الدولة العثمانية وتق�ص���يمها ك�صرط �صروري لإقامة 

الكيان ال�صهيوني وفقًا لوعد بلفور.

لكن �صيا�صات العثمانيين في اآخر اأيامهم ول �صيما في عهد الإتحاد والترقي كانت من 

عوامل اأثارة العرب عليهم عندما مار�صوا �صيا�صات تمييزية وتهمي�صية لهم تبعًا ل�صيا�صة 

التتريك التي انتهجوها بعد العام 1909. فكانت الثورة العربية الكبرى عام 1916 نتيجة 

حتمية لرف�س قادة الدولة العثمانية تلبية المطالب العربية.

وكان له���ذا التباين بين العرب والأتراك اأن اأ�ص����س لتوتر وح�صا�ص���يات لها ُبعٌد قومي 

حيث اعتبر الأتراك اأن العرب قد طعنوا دولتهم في الظهر، فيما اعتبر العرب حركتهم 

بداية الإ�ص���تقال القومي رغم اأنهم وقعوا في خداع وقيد القوى ال�ص���تعمارية ول �ص���يما 

فرن�صا وبريطانيا.
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وعلى هذا انطوت على زغل �صفحة »العثمانية« من التاريخ العربي التركي الم�صترك. 

وبع���د اأربع���ة قرون كانت الدول���ة العثمانية تفقد اآخر ممتلكاتها ف���ي المنطقة العربية اأثر 

الحرب العالمية الأولى وتنكفىء في العام 1923، اإلى ما هي عليه اليوم من حدود ر�صمت 

في معاهدة لوزان في العام نف�ص���ه، وتاأ�ص�ص���ت بموجبها الجمهورية التركية التي اأنهى بها 

م�ص���طفى كمال اأتاتورك �ص���تة مئة عام من وجود الإمبراطورية الإ�ص���امية الأخيرة في 

العالم الإ�ص���امي، لتبداأ مرحلة جدي���دة من عاقة تركيا بالمنطق���ة العربية ومن الدور 

التركي فيه���ا، مرحلة معقدة وممتلئة بالتقلبات والح�صا�ص���يات وال�ص���دامات والعداوات 

والكراهيات و�صوًل اإلى التحالف العلني مع اإ�صرائيل منذ تاأ�ص�صت وحتى هذه اللحظة.

العالقات العربية التركية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية:

بع���د انهيار الدولة العثمانية ف���ي الحرب العالمية الأولى، ان�ص���رف اهتمام الأتراك 

اإلى اإنقاذ ما تبقى من اأرا�س لهم في منطقة الأنا�صول، خ�صو�صًا اأن القوات المنت�صرة 

كانت تحتل اأجزاء وا�ص���عة منه ومن ا�ص���طنبول والم�ص���ائق. و�ص���هدت هذه الفترة ظهور 

اإتفاقية �ص���يفر في اآب 1920 التي ق�ص���مت الأنا�ص���ول بين مناطق تابعة لاإنكليز واأخرى 

لإيطاليا واليونان وفرن�ص���ا. لكن الأخطر كان اإقامة دولة اأرمنية في �ص���رق تركيا واإعطاء 

حك���م ذات���ي لاأكراد في الجنوب ال�ص���رقي منها. غي���ر اأن حرب التحري���ر الوطنية التي 

قادها م�صطفى كمال حققت اإنت�صارات ع�صكرية وديبلوما�صية انتهت اإلى توقيع معاهدة 

ل���وزان في تم���وز 1923، والتي اعترفت بحدود تركيا الجديدة المعروفة حاليًا وتاأ�ص���ي�س 

الجمهورية بعد ذلك بثاثة اأ�صهر طاويًة بذلك اإتفاقية �صيفر ونتائجها الكارثية.

كان اأول م���ا فكر به اأتاتورك هو ح�ص���م الحدود التركية بالن�ص���بة للق�ص���ايا الخافية 

المتعلقة بمنطقتي المو�ص���ل وكركوك وبمنطقة الإ�ص���كندرون. واإذا كان ف�ص���ل في �ص���م 

المو�صل وكركوك وفقًا لتفاقية في العام 1926 مع بريطانيا وفرن�صا فقد نجح لحقًا في 

.
(1(

1939 في �صم ال�صكندرون

)اأنظر ال�صرق الو�صط في ال�صيا�صة الخارجية التركية،محمد نورالدين،في كتاب العرب والأتراك في عالم   (1(

متغير،بيروت 1994).
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لكن الخط العام الأ�صا�ص���ي لل�صيا�صة الخارجية التركية كان ما يمكن ت�صميته »الناأي 

بالنف����ش« واتباع �صيا�ص���ة الإنكفاء والإنطواء لترتيب البيت الداخلي وفقًا ل�ص���عار »�شالم 

في الوطن �شالم في العالم«.

ول���م تك���ن لتركيا تحركات بارزة في المنطقة ال�ص���رق اأو�ص���طية، وكان���ت العاقة مع 

العالم العربي عادية جدًا لم ت�ص���هد اأحداثًا مف�ص���لية. بل لم يزر م�صوؤول تركي رفيع اأي 

بلد عربي باإ�ص���تثناء بع�س زيارات لوزير الخارجية للم�صاركة في موؤتمرات لي�س اإل. ومع 

اأن اأتاتورك قد انتهج بعد العام 1923 �صيا�صات غير اإ�صامية وجهد لإ�صتئ�صال المظاهر 

الإ�ص���امية من المجتمع والحياة ال�صيا�ص���ية فلم يكن العرب عمومًا في موقف �صلبي من 

.
(1(

تركيا وتعددت الزيارات الر�صمية على م�صتوى الروؤ�صاء والملوك والوزراء

وفي الواقع اأن الم�ص���هد ال�صيا�ص���ي في الطرفين لم يكن متكافئ���ًا. فتركيا كانت بلدًا 

م�صتقًا في حين لم يكن من بلد عربي واحد كذلك. وكان الوجود التركي في المنطقة، 

كم���ا الخافة، م���ن روابط العاقة بين الع���رب والأتراك، فلم يعد لهم���ا اأثر. كما كانت 

نظرة اأتاتورك الإ�صتعائية والمعادية للح�صارة الإ�صامية اأي�صًا في اأ�صا�س الفتور اأو عدم 

الحيوية في العاقات بين الطرفين. لكن تركيا لم تتردد في التو�صط بين اإيران والعراق 

.
(2(

لحل الخاف حول �صط العرب وتوقيع اإتفاقية بهذا الخ�صو�س في تموز 1937

ووقعت تركيا العديد من معاهدات ال�ص����داقة في الع�ص����رينيات مع اإيران.كما كانت تركيا 

طرفًا في ميثاق �ص����عد اآباد في تموز 1937 الذي �ص����م اإلى تركيا العراق واأفغان�ص����تان واإيران.

ومن بنود الميثاق مواجهة هذه الدول للع�ص����ابات الم�صلحة)الكردية( التي ت�صتخدم اأرا�صي 

. كذلك وّقعت تركيا مع م�صر اتفاقية �صداقة في العام 1937.
(3(

دولة �صد اأرا�صي دولة اأخرى

)انظ���ر العاقات العربية التركي���ة في عهد اتاتورك،محم���د نورالدين،في كتاب حج���اب وحراب،الكمالية   (1(

وازمات الهوية في تركيا،بيروت 2001).

)اإ�ص���ماعيل �صوي�صال، العاقات العربية التركية بين الحربين 1919-1939 في كتاب العاقات العربية -   (2(

التركية،الجزء الأول،القاهرة-ا�صطنبول 1991 �س 222).

)انظر ن�س المعاهدة في كتاب العاقات التركية اليرانية/محمد �صراي اأنقرة 1999،باللغة التركية(.  (3(
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يمك���ن الإ�ص���تنتاج اأن ال�صيا�ص���ة التركية بين الحربي���ن العالميتين الأول���ى والثانية كانت 

تهدف اإلى تركيز اأ�ص����س الكيان الجمهوري الولي���د والتطلع اإلى ترتيب بنية النظام الجديد.

ول���م تنخرط تركيا في ا�ص���طفافات حادة اإل بقدر ما كانت تريد ا�ص���تكمال ما تراه الحدود 

القومي���ة للدولة. وعلى هذا لم يكن من م�ص���كات خارجية جدية اإل فيما يت�ص���ل بم�ص���األتي 

�صمال العراق والإ�صكندرون. وكان التعامل التركي اإلى حد ما اإيجابيًا مع الجيران بمعزل عن 

انتماءاتهم وخياراتهم واأبرز مثال على ذلك: العاقة الجيدة مع اإيران والإتحاد ال�صوفياتي.

بعد الحرب العالمية الثانية: ا�شتكمال الخيار الثقافي �شيا�شياً

تمثل الحرب العالمية الثانية محطة مف�صلية في م�صار التاريخ الحديث. فمن خطاب 

الحيادية وعدم التدخل في �ص���وؤون الدول الأخرى كانت تركيا تذهب اإلى الحد الأق�ص���ى 

في ر�صم �صيا�صة خارجية جديدة بعدما اأنهت في عهد اأتاتورك اإر�صاء تحولت اإجتماعية 

وثقافية داخلية تحمل بعدًا غربيًا وا�صحًا.

التح���ولت الإجتماعي���ة في اتجاه التغريب اأو الأوروبة ا�ص���تكملت بع���د انتهاء الحرب 

العالمية الثانية بتحولت جذرية في موقع تركيا ودورها الإقليمي والدولي اأمنيًا و�صيا�صيًا.

انتهت الحرب العالمية الثانية اإلى مع�صكرين غربي راأ�صمالي و�صرقي �صيوعي. ورغم 

العاقات الجيدة التي اأر�ص���اها اأتاتورك مع الإتحاد ال�ص���وفياتي غير اأن انق�ص���ام العالم 

اإلى مع�ص���كرين كان يحتم على تركيا اأن تنتمي اإلى اأحدهما. ذلك اأن منطق الحياد بين 

الحربين العالميتين كانت تفر�ص���ه وت�صّهله توازنات القوة في العالم حيث لم تكن هناك 

ق���وة عالمية عظمى قادرة على فر�س اإرادتها بمفردها ف���ي العالم. كما اأن المعادلة في 

المحيط الإقليمي لتركيا بعد الحرب الثانية قد تغيرت ل�صالح الإتحاد ال�صوفياتي بوقوع 

دول اأوروبا ال�صرقية المحيطة بتركيا غربًا و�صماًل تحت النفوذ ال�صيوعي. وهذا كان من 

اأهم عوامل ا�ص���تيقاظ الخوف التركي من ال�صيوعية. وجاء و�صول الحزب الديموقراطي 

اإلى ال�ص���لطة عام 1950 بزعامة عدنان مندري�س ذي النزعة الإ�ص���امية لي�ص���اعف من 

انحياز تركيا اإلى الغرب على اعتبار اأن ال�صيوعية هي خطر على الدين الإ�صامي.
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وجاء تاأ�ص���ي�س اإ�صرائيل عام 1948 ووقوفها مع الغرب ليدفع تركيا اإلى الإعتراف بها 

في العام 1949، خ�صو�صًا بعدما تبين اأنها لي�صت كوكبًا في الفلك ال�صوفياتي وال�صيوعي، 

ف�ص���ًا عن اأن تاأ�ص���ي�س اإ�ص���رائيل كان للنخب التركية القومية فر�ص���ة)!( لاإنتقام من 

 .
(1(

الثورة العربية �صد الأتراك في العام 1916

وهك����ذا ب����داأت تركيا مرحلة ما بع����د الح����رب العالمية الثاني����ة بتعميق انتمائه����ا الغربي في 

ال�صيا�ص����ة الخارجية والذي تّوجته في الإن�ص����مام اإلى حلف �صمال الأطل�صي في العام 1952.وفي 

الوقت نف�ص����ه ل����م تتاأخر تركيا في تاأكيد نزعتها الغربية بالإنخراط في م�ص����روع الإن�ص����مام اإلى 

المجموعة الأوروبية في نهاية الخم�صينيات ول �صيما عبر بروتوكول اأنقرة الذي وقع عام 1963.

وف���ي نظرة اإلى ال���دور التركي في المنطق���ة العربية وغير العربية يمك���ن القول اأنها 

بداية المرحلة الأ�صواأ في تاريخ العاقت العربية - التركية.

فتركيا كانت اأول بلد م�ص���لم اعترف باإ�ص���رائيل في العام 1949، ون�ص���جت معه اأوثق 

العاقات الإقت�ص���ادية والع�ص���كرية والأمنية وال�صيا�ص���ية خال الخم�صينيات و�صوًل اإلى 

مطلع ال�ص���تينيات. وكانت طرفًا مبا�ص���رًا ف���ي اأحاف اإقليمية معادي���ة لحركات التحرر 

العربية ول �صيما بعد ظهور جمال عبد النا�صر في الخم�صينيات.

وقاربت تركيا حافة �ص���ن حرب ع�ص���كرية �ص���د �ص���وريا في العام 1957 نظرًا لوقوف 

�ص���وريا م���ع الإتحاد ال�ص���وفياتي وتقاربها مع �صيا�ص���ات عبد النا�ص���ر. كم���ا اأن القواعد 

الع�ص���كرية على اأرا�ص���يها ا�ص���تخدمت مرارًا من جانب الأميركيين ل�صن اعتداءات على 

دول عربي���ة. وكان الموق���ف الأكثر عدائية للعرب وتحررهم، معار�ص���ة تركيا اإ�ص���تقال 

الجزائ���ر في الأمم المتحدة وت�ص���ويتها �ص���د الق���رار الخا�س بذلك ف���ي 6 كانون الأول 

.
(2(

1957 متحالفة بذلك مع الم�صتعمر الفرن�صي

)انظر ال�صيا�صة الخارجية التركية من حرب التحرير الى اليوم،مجموعة باحثين اإ�صراف با�صكين اأوران،�س   (1(

641. ا�صطنبول 2002 الطبعة الرابعة،الأولى 2001)

)اأنظ���ر العاقات التركية العربية في مرحل���ة المد القومي العرب���ي)1945-1970( لفاخر اأرما اأوغلو، في   (2(

كتاب العاقات العربية التركية الجزء الثاني �س 231، ا�صطنبول القاهرة 1993-1991).
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ولقد ا�ص���تمر النهج التركي الموؤيد للغرب والمتعاون مع اإ�صرائيل على امتداد الحرب 

الباردة.

و�ص���هد عهد الرئي�س الراحل طورغوت اأوزال)1983- 1993( وكان للمفارقة منفتحًا 

على الإ�ص���ام والإ�ص���اميين، عودة التما�ص���ك اإلى العاقات التركية- الإ�صرائيلية. كما 

لو اأن قدر الإ�ص���اميين، با�ص���تثناء نجم الدين اأربكان، اأن تكون عهودهم الأكثر ارتباطًا 

باإ�صرائيل والغرب.

ل يمك���ن بالطب���ع اإغفال محاولة الحكومات التركية تح�ص���ين عاقاتها مع العرب في 

فترات متفاوتة، لكنها كانت مرتبطة بمحاولة ك�ص���ب العرب اإلى جانبها في ق�ص���ايا مثل 

قبر�س، اأو الإ�صتفادة من بع�س المكا�صب الإقت�صادية اأو الإ�صطرار تحت �صغط حكومات 

في ال�صبعينات كان اأربكان �صريكًا فيها.

وبا�صتثناء بع�س فترات الإنفتاح على العالم العربي فقد كانت تركيا في نهجها العام 

في �صيا�ص���تها الخارجية اتجاه المنطقة جزءًا من التحالفات الغربية و�ص���ريكًا مبا�ص���رًا 

في عمليات حلف �ص���مال الأطل�ص���ي وحليفًا لإ�صرائيل على كل الأ�ص���عدة. ولم يتغير هذا 

الأم���ر بعد انتهاء الحرب الب���اردة بل ازدادت عروة التحالف مع اإ�ص���رائيل في الإتفاقية 

الع�ص���كرية ال�صهيرة في �ص���باط 1996، ومن ثم التعاون مع وا�صنطن واإ�صرائيل لإ�صقاط 

حكومة )اأربكان( في العام 1997 بح�ص���ب اإعترافات القادة الع�ص���كريين الذي قادوا ما 

ي�صمى بعملية 28 �صباط 1997 لإ�صقاط اأربكان بطريقة �صلمية.

مرحلة حزب العدالة والتنمية:

لم يكن و�ص���ول حزب العدالة والتنمية اإلى ال�ص���لطة في تركيا ف���ي نهاية العام 2002 

مجرد تناوب بين حزب فائز واآخر خا�صر.

فالإنت�ص���ار الكبير الذي حققه ح���زب العدالة والتنمية بقي���ادة رجب طيب اأردوغان 

اأنهى حقبة الحكومات الئتافية التي ا�ص���تمرت اأكثر من ع�ص���ر �صنوات، وجعلت الحزب 

ينفرد بال�ص���لطة عبر الحكومة التي �ص���كلها والغالبية ال�ص���احقة في البرلمان. وقد مكنه 
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ذلك من تنفيذ برامجه المختلفة من دون �ص���عوبات جدية. لكن الأهم اأن حزب العدالة 

والتنمي���ة كان يحمل م�ص���بقًا روؤية للتغير والإ�ص���اح ولموقع تركيا ودوره���ا ومكانتها في 

المنطقة وفي العالم.

ولقد كان الأ�ص���تاذ الجامعي اأحمد داود اأوغلو مهند�س ال�صيا�ص���ات الخارجية بعد اأن 

اأ�ص���بح م�صت�ص���ارًا لرئي�س الحكومة منذ العام 2003، ومن ثم وزيرًا للخارجية في العام 

.
(1(

 2009

ولق���د كان العن���وان الأ�صا�ص���ي لهذه الإ�ص���تراتيجية، اأن تركيا ل يمكن لها اأن ت�ص���تمر 

ببع���د واحد غربي، بل عليه���ا اأن تكون متعددة الأبعاد من اأوروبا والغرب واإ�ص���رائيل اإلى 

 .
(2(

المتو�صط والقوقاز والدول ال�صافية والإ�صامية وكل محيطها القريب والبعيد

وفي راأ�س عناوين هذه ال�صيا�صة اأن تركيا يجب اأن تكون قوة اإقليمية بل موؤ�ص�صة لنظام 

اإقليم���ي جديد وهذا يتطلب اأن تتمتع بقوة اإقت�ص���ادية واإعادة اإحي���اء روابطها التاريخية 

والثقافية مع عمقها العربي والإ�ص���امي والتركي الموروث من العهد العثماني والموجود 

في كل محيطها من البلقان اإلى ال�صرق الأو�صط فالقوقاز واآ�صيا الو�صطى.

وفي ترجمة لهذه الإ�ص���تراتيجية الجديد انتهجت تركي���ا بتاأثير من اأحمد داود اأوغلو 

�صيا�صة »ت�شفير الم�شكالت« مع كل جيرانها ونجحت في تحويل جيرانها من اأعداء اإلى 

اأ�صدقاء.

ولقد كان النجاح الأكبر لتركيا في اإقامة عاقات و�ص���فت بالإ�صتراتيجية مع كل من 

�ص���وريا والعراق واإيران ومجل�س التعاون الخليجي. كم���ا نجحت في اأحداث خرق واإن لم 

يكتمل مع اأرمينيا. وو�صلت العاقات مع معظم هذه الدول ول �صيما �صوريا اإلى حد اإلغاء 

)انظر اأول حوار عربي �صامل معه في العدد 116 من ق�صلية »�صوؤون الأو�صط« ربيع 2004، حاوره محمد نور   (1(

الدين(.

)انظ���ر تفا�ص���يل وافية عن ال�صيا�ص���ة الخارجي���ة التركية الجديدة ف���ي بحث:الدور الترك���ي تجاه المحيط   (2(

العربي،محمد نورالدين،مركز درا�صات الوحدة العربية في �صل�صلة اأوراق عربية رقم 14 بيروت 2012 ).
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تاأ�صيرات الدخول واإقامة مجل�س اأعلى للتعاون الإ�صتراتيجي.

وظهرت تركيا بالن�صبة للق�صية الفل�صطينية بوجه جديد عندما دعمت حركة حما�س 

لي�س في مقاومة اإ�ص���رائيل، بل الإعتراف باأنها حركة غير اإرهابية و�ص���لت اإلى ال�ص���لطة 

بطريقة ديموقراطية ويجب اأن تكون جزءًا من اأي مفاو�صات لحل الق�صية الفل�صطينية. 

كذلك وّجه الم�ص���وؤولون الأت���راك اإنتقادات حادة لاإ�ص���رائيلّيين في اأكثر من منا�ص���بة. 

لك���ن اأنقرة م���ع حزب العدال���ة والتنمية كانت في الوقت نف�ص���ه ت�ص���عى اإلى ت�ص���وية بين 

اإ�صرائيل والفل�صطينيين والعرب، وقامت باأكثر من محاولة للو�صاطة في ال�صراع العربي 

الإ�صرائيلي، ومنها عقد قمة في اأنقرة عام 2007 برعاية رئي�س الجمهورية عبد اهلل غول 

بين الرئي�س الإ�صرائيلي �صمعون بيريز والفل�صطيني محمود عبا�س.

ويمكن القول اأن �صيا�ص���ات حزب العدالة والتنمية الإيجابية تجاه العرب والم�ص���لمين 

والفل�صطينيين وفرت لتركيا فر�صة زيادة نفوذها في المنطقة وتح�صين �صورتها القديمة 

العدائي���ة اإلى �ص���ورة المنج���د الجديد للق�ص���ايا العربية. وقد �ص���اهم ذل���ك في تعاظم 

التعاون الإقت�ص���ادي مع الدول المجاورة لتركيا وتحّول تركيا اإلى قوة اقت�ص���ادية احتلت 

بعد �صنوات المرتبة ال�صابعة ع�صرة في العالم.

لم تكن �صيا�صة تركيا كما قد يبدو للوهلة الأولى منحازة للعرب والم�صلمين، بل ات�صمت 

بالتوازن. لم تغادر تركيا المحور اأو الُبعد ال�ص���ابق اأي الغربي الإ�ص���رائيلي لكنها اأ�صافت 

اإليه اأبعاد جديدة. ولقد �صكل ذلك تحديًا لل�صيا�صة الخارجية التركية في اإمكانية الجمع 

بين متناق�صات وم�صالح متباينة.

وقد بان لحقًا وفي اأكثر من منا�صبة اأن ذلك لي�س ممكنًا الإ�صتمرار فيه.

م���ن ذلك،حادثة اأ�ص���طول الحرية في 31 اأيار 2010. لقد �ص���عت تركي���ا اإلى اأن تقوم 

ب���دور مهم اإقليميًا مع التطلع لتكون لعبًا عالمي���ًا اأو قريبًا من العالمية. ولقد كان الدور 

الو�صيط اأحد اأهم اأدوات تركيا للنفوذ في المنطقة. وفي 17 اأيار 2010 نجحت تركيا مع 

البرازيل في اإقناع اإيران بتبادل تخ�ص���يب اليورانيوم على الأرا�ص���ي التركية مع الغرب. 
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وكان اإعان طهران بهذا الخ�صو�س نجاحًا ديبلوما�صيًا كبيرًا لأنقرة. لكن ذلك لم يرق 

للوليات المتحدة والغرب الذي راأى في النجاح التركي تجاوزًا للدور الذي يمكن لتركيا 

اأن تقوم به. وكان توجه اأ�ص���طول الحرية لك�ص���ر الح�صار على غزة فر�صة �صريعة للغرب 

اأن يوّجه لتركيا ر�ص���الة دموية قا�ص���ية عبر البحرية الإ�ص���رائيلية حيث قتل الإ�صرائيليون 

ت�صعة نا�صطين اأتراك كانوا على متن اإحدى �صفن الأ�صطول )مرمرة(.

ويت�ص���ح جيدًا اأن الر�ص���الة قد و�ص���لت. اإذ اأن ردة الفعل التركية عل���ى الهجوم كانت 

�ص���عيفة واكتفت بعد �صنة ونيف بخف�س العاقات الديبلوما�صية وببع�س الإجراءات غير 

الموؤثرة.

وقد بّين ال�صلوك التركي اأن تركيا في لحظة ما ل يمكن اأن تتجاوز ال�صقوف الغربية، 

واأن تركي���ا تبق���ى رهينة �صيا�ص���ة الإرتباط بالغرب التي ارت�ص���تها بعد الح���رب العالمية 

الثانية، واإن كان الغرب ي�ص���مح لها بهام�س للمناورة ي�ص���يق ويت�صع تبعًا لم�صالح الغرب. 

ولقد و�ّص���عت تركيا هذا الهام�س اأكثر مما تحتمله الم�ص���الح الغربية فكانت ال�صفعة في 

حادثة اأ�صطول الحرية التي كانت ر�صالة غربية باأدوات اإ�صرائيلية.

 وتاأكد الإلتزام التركي بال�صيا�ص���ات الغربية و»فهم« ر�صالة اأ�صطول الحرية اأن تركيا 

بعد الحادثة بخم�ص���ة اأ�ص���هر فقط اأعلنت موافقتها في قمة ل�ص���بونة في ت�ص���رين الثاني 

2011، اأي قب���ل اإن���دلع الث���ورات العربية، بن�ص���ر منظوم���ة رادارات الدرع ال�ص���اروخي 

على اأرا�ص���يها بمواجهة الدول المعادية لل�صيا�ص���ات الغربية وهي رو�ص���يا واإيران و�صوريا 

والعراق ربما. ويلتقي جميع الخبراء الع�صكريين على اأن هذه الرادارت ت�صهم في المزيد 

م���ن حماية الأمن الإ�ص���رائيلي لنتماء رادارات تركيا الأطل�ص���ية ورادارت اإ�ص���رائيل اإلى 

حو�س ا�ص���تخباراتي م�ص���ترك هو الوليات المتحدة الأميركية. اإذ اأن الدرع ال�صاروخي 

.
(1(

هو م�صروع اأميركي خال�س بغطاء �صكلي اأطل�صي

)اأنظ���ر المقال���ة المهم���ة لقدري غور�ص���يل في �ص���حيفة »ميللي���ت« التركية في 9 ت�ص���رين الثان���ي 2011).  (1( 

تركيا والثورات العربية:عودة الأوهام.
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م���ع ارتهان تركيا بالكامل، خ���ال الحرب الباردة وحتى العام 2002، لحلف �ص���مال 

الأطل�صي وال�صيا�صات الغربية �صكل و�صول حزب العدالة والتنمية اإلى ال�صلطة و�صيا�صات 

فتح الحدود وت�ص���فير الم�ص���كات مع الجيران فر�صة لتقوية الدور التركي. وقد نجحت 

تركيا اأيما نجاح، من اإيران اإلى العراق و�ص���وريا اإلى اأرمينيا ورو�ص���يا واليونان وغيرهم. 

لكن هذا النجاح كان مع مختلفين عنها اإثنيًا ودينيًا ومذهبيًا وح�ص���اريًا و�صيا�صيًا. ومن 

هنا اأهمية �صيا�ص���ات التوا�ص���ل التركية تلك مع كل هذا المحيط والذي اأ�صفر عن تعزيز 

العاقات ال�صيا�ص���ية والإقت�ص���ادية واإلى تعزيز الإ�صتقرار في المنطقة وكانت تركيا من 

اأكبر الرابحين من مثل هذه العاقات.

غير اأن بدء الثورات العربية في نهاية العام 2010 وبداية العام 2011 �ص���كل اإنعطافة 

في طريقة التعامل التركي مع جيرانها المبا�ص���رين والبعيدين. وواجهت �صيا�صة ت�صفير 

الم�ص���كات والتعاون الإ�ص���تراتيجي تحديات حقيقية، وامتحانا اأف�ص���ى في النهاية اإلى 

انهي���ار كل ما بنته تركيا على امتداد عدة �ص���نوات، وتحولها من جديد اإلى دولة محاطة 

بالأعداء.

وفي الواقع اأن تركيا واجهت الثورات العربية بارتباك في البداية حيث لم تكن تتوقع 

مثل �ص���ائر الأط���راف في الوطن العرب���ي والعالم بهذه الثورات. لذل���ك لم يكن الموقف 

التركي موحدًا منها وات�صم بتعدد المعايير واختافه من حالة اإلى اأخرى.

ففي م�صر دعا رئي�س الحكومة التركية رجب طيب اأردوغان اإلى رحيل ح�صني مبارك 

بعدم���ا وج���د اأن نهايته اقتربت. وف���ي ليبيا وقف اإلى جانب معمر القذافي ب�ص���بب وجود 

م�ص���الح اإقت�صادية تركية كبيرة في ليبيا، وما لبث تحت ال�صغوط الأميركية ومنع تفرد 

فرن�صا في ليبيا اأن انقلب �صده بل �صاركت اأنقرة بعمليات حلف �صمال الطل�صي لاإطاحة 

بالقذاف���ي. ورغ���م اأن اأردوغان حذر بدايًة من ح�ص���ول كرباء ف���ي البحرين، لكنه كان 

ت�صريحًا يتيمًا حيث التزمت اأنقرة ال�صمت المطبق على ما يجري هناك كما لم تعار�س 

تدخل قوات درع الجزيرة لقمع الثورة.
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وحي���ن انتقلت ع���دوى الإ�ص���طرابات اإلى �ص���وريا كان الإمتحان الأ�ص���عب لل�صيا�ص���ة 

الخارجية التركية.

من���ذ اللحظ���ة الأولى دعت تركي���ا النظام في �ص���وريا اإلى اإجراء اإ�ص���احات جذرية 

ديموقراطية. وكانت اأنقرة تبلغ �ص���وريا ذلك تارًة بالن�ص���ح وت���ارة بالإماء. وفي الوقت 

نف�ص���ه كانت تركيا تنت�صر للمعار�ص���ة ال�صورية ال�صيا�صية وتحت�ص���نها وتنظمها. ولحقًا 

بادرت اأنقرة اإلى اإيواء عنا�ص���ر الجي�س ال�ص���وري المن�ص���قة الهاربة اإلى تركيا تحت اإ�صم 

»الجي�ش ال�شوري الحر«. وبذلك في الوقت الذي كانت تدعو اأنقرة دم�صق اإلى الإ�صاح 

كانت تح�ص���د �صفوف المعار�صة ال�صيا�ص���ية والع�صكرية. و�ص���وًل اإلى مرحلة اعتبر فيها 

رئي�س الحكومة رجب طيب اأردوغان ال�ص���اأن ال�ص���وري �ص���اأنًا داخليًا تركيًا، ودعا الرئي�س 

ب�صار الأ�صد اإلى التنحي ومعتبرًا اأن ل حل اإل باإ�صقاط النظام.

ومع اأنه يمكن لتركيا وغير تركيا، من منطلق الجيرة والخوف على الم�صتقبل، اأن توجه 

الن�ص���ح لك���ن طريقة تعاطيها مع الأزمة ال�ص���ورية تج���اوزت ال�ص���وابط الحقوقية الدولية 

و�ص���وابط ال�ص���يادة، وتحولت اإلى طرف في �ص���راع داخلي لدولة اأخرى، ف�ص���ًا عن اأنها 

ا�صتفزت كل الدول التي تقف اإلى جانب النظام ال�صوري وكلها مجاورة جغرافيًا لتركيا.

ول �ص���ك اأن تركيا لم تكن لت�صحي بكل مكا�ص���ب عاقاتها مع �صوريا والعراق واإيران 

ون�صف اللبنانيين على الأقل لو لم تكن تتطلع اإلى مكا�صب تعتقد اأنها تفوق تلك الخ�صائر.

ولم يعد خافيًا على المتابعين اأن رهان تركيا الأ�صا�صي كان اإ�صقاط النظام في �صوريا 

وب�ص���رعة، على غرار �ص���قوط اأنظمة مبارك وبن علي وحتى علي عبداهلل �صالٍح. لتنفتح 

الأبواب اأمام تركيا لتحقيق هدفين:

الأول: ك�ص���ر حلقة رئي�ص���ية من المحور المعادي للغرب والم�صروع ال�صهيوني امتثاًل 

لاإماءات الأميركية والإلتزامات التركية ب�صيا�صات الغرب.

الثان���ي: ك�ص���ر حلقة رئي�ص���ية مم���ا اأ�ص���ماه الملك الأردن���ي عبد اهلل الثان���ي »الهالل 

ال�شيعي« واإقامة هال �ص���ني يمتد من اإ�صطنبول مرورًا بحلب ودم�صق وعمان و�صوًل اإلى 
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القاهرة و�صمال اأفريقيا من جهة والجزيرة العربية من جهة ثانية.

اإن تحقي���ق هذي���ن الهدفين يترجم حلمًا متجددًا اأ�ص���ارت اإليه اأدبيات وت�ص���ريحات 

ومواقف العديد من م�صوؤولي حزب العدالة والتنمية حول تجديد الدور العثماني بالمعنى 

ال�صيا�صي والثقافي والإقت�صادي ولي�س بالمعنى الجغرافي.

غي���ر اأن ح�ص���ابات الحق���ل التركي ل���م تطابق ح�ص���ابات البيدر. فلم ي�ص���قط النظام 

ال�ص���وري فخ�ص���رت تركيا محور الممانعة، ول���م تربح المحور المقابل ال���ذي ل يمكن اأن 

تربحه لعوامل متعددة، فكانت الخ�ص���ارة مزدوجة وما يف�ص���ر ذلك الت�ص���دد والحدة في 

ال�ص���لوك التركي اتجاه �صوريا مع �ص���قوط الرهان على اإ�ص���قاط النظام ال�صوري، والذي 

تمث���ل في المزيد م���ن خطوات الهروب اإلى الأمام بدًل من مراجعة الح�ص���ابات واعتماد 

العقانية والواقعية في مو�صوع �صديد الح�صا�صية. ول �صك اأن العنوان الرئي�صي للمح�صلة 

التركية هو انهيار �صيا�ص���ة ت�صفير الم�صكات وعودة الح�صا�صيات التاريخية في العاقة 

بين المكونات المجتمعية في تركيا والدول المجاورة لها.

خخصات

1- ل يمكن اأن ن�ص���ع وجود العثمانيين على راأ�س الدولة الإ�ص���امية الأكبر في الكفة 

نف�ص���ها لوجود الدولتي���ن الأموية والعبا�ص���ية. فالإنتقال من ال�ص���لطة الأموية اإلى 

العبا�صية كان تبعًا لنتفا�ص���ات وتحولت داخل الدولة العربية الإ�صامية نف�صها. 

فيما كان و�ص���ول العثمانيين اإلى راأ�س الخافة نتيجة غزو خارجي من دولة �ص���د 

دولة. من الدولة العثمانية �ص���د دولة المماليك في باد ال�ص���ام و�صوريا. ولم يكن 

الحكم بالتالي مجرد تبدل اأ�ص���ر وتناوبها بل �ص���يطرة ع���رق وثقافة خارجية، ولو 

كان���ت اإ�ص���امية، على المنطق���ة العربية. وهو الأم���ر الطبيعي ال���ذي انتهت اإليه 

العاقة بين العرب والأتراك ع�صية الحرب العالمية الأولى التي انتهت اإلى طاق 

بين العرب بنزعتهم القومية الجديدة والأتراك بنزعتهم الطورانية.
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2- ات�صم ال�صيا�صة الخارجية العثمانية على امتداد قرونها منذ العام 1299 اإلى العام 

1918، ف���ي جانب اأ�صا�ص���ي منها، بنزعة العداء للغ���رب والمواجهة معه. وحققت 

الدولة العثمانية تحت هذا العنوان اإنجازات وا�ص���عة وتاريخية ومهمة عبر اإدخال 

الإ�ص���ام اإل���ى اأوروبا في جنوبها ال�ص���رقي والذي ل تزال مجموعات���ه الحالية في 

البلقان من مخلفات تلك المرحلة.

ومع اأن الدولة ر�ص���خت للغرب في تطبيق اإ�صاحات في بنية الدولة عامي 1839 

و 1856، فاإن الدولة بقيت في خطها العام اإ�صامية ومعار�صة للتوجهات الغربية.

3- في المقابل نّفذ م�ص���طفى كمال اأتاتورك اإنقابًا في ال�صيا�ص���ات الداخلية لجهة 

اإجراء ا�صاحات اجتماعية وثقافية و�صيا�صية تكاد تكون بالكامل غربية ومعادية 

لاإ�ص���ام. وه���ذا �ص���ّهل على خلفائ���ه اإ�ص���تكمال الإنق���اب الأتاتورك���ي الداخلي 

بانقاب اآخر في ال�صيا�ص���ة الخارجية اأ�ص���بحت بموجبه تركيا جزءًا ع�ص���ويًا من 

المع�ص���كر الغربي، وع�صوًا في حلف �صمال الأطل�ص���ي، وحليفة للكيان الإ�صرائيلي 

منذ تاأ�صي�ص���ه. ولم تتغير هذه التوجهات في ظل حزب العدالة والتنمية الذي كان 

اإنفتاحه على العرب والم�ص���لمين مجرد »وم�شة« خاطفة انطفاأت ب�ص���رعة، اإذ ما 

لبث الحزب اأن وا�صل �صيا�صاته الخارجية تبعًا لإلتزاماته الغربية- الأطل�صية.

4 - ُيَكَرُر التاريخ نف�صه لكن باأ�صكال مختلفة. لقد كان التوجه التركي العثماني الأول 

اإلى الم�صرق، بهدف مواجهة ال�صفويين ال�صيعة، ومن ثم نزوًل اإلى دم�صق و�صوًل 

اإلى القاهرة ومكة لإكت�صاب ال�صرعية الدينية، وذلك بقيادة ال�صلطان �صليم الأول.

واليوم بعد �ص���تة قرون عل���ى التوجه الأول، وبعد عقود م���ن اإدارة الظهر للمنطقة 

العربية والم�ص���رقية تعود تركيا، بقيادة اأردوغان، بعثمانية جديدة اإلى الم�ص���رق 

بهدف مواجه���ة النفوذ الإيراني ومن معه بمكونيه ال�صيا�ص���ي والمذهبي. الهدف 

واحد من �ص���ليم الأول اإلى اأردوغان، وتكاد تك���ون الخريطة الجغرافية لحراكهما 

متطابق���ة في مفارقة نادرة: �ص���رقًا اإيران وجنوبًا �ص���وريا. وكما جرف ال�ص���لطان 
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�ص���ليم في طريقه اإلى اإيران ال�ص���فوية علويي الأنا�صول بتهمة التعاون والتاآمر مع 

ال�صفوّيين ال�صيعة، فها هي �صلطة حزب العدالة والتنمية الإ�صامية، تتهم علويي 

تركيا بدعم نظام الرئي�س ال�ص���وري ب�ص���ار الأ�ص���د من منطلقات مذهبية، فيما ل 

 .
(1(

تزال تنكر عليهم، كما اأ�صافها، هويتهم وحقوقهم

5- اإن اأخط���ر ما تحاول �ص���لطة حزب العدال���ة والتنمية اليوم اأن تفعل���ه، هو اأن تخّل 

وتك�ص���ر التوازنات الح�صا�ص���ة �صيا�ص���يًا ومذهبيًا، وه���و الأمر الذي �ص���يفتح اأمام 

جروح جديدة و�ص���راعات اأهلية مريرة بين الدول الإ�ص���امية وداخل المجتمعات 

الإ�صامية لن تكون تركيا �صوى في راأ�س المت�صررين منها، ولم يكون الرابح فيها 

�صوى الغرب والم�صروع ال�صهيوني.

)اأنظر ت�صريح نائب رئي�س حزب العدالة والتنمية ح�صين ت�صيليك، ميللييت 8 ايلول 2011).  (1(
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عند الشيخ البهائي

)قراءة في كتاب »التدين والنفاق«(

 د. خنجر حميا)))

: إقران في عهد البهائي على سبيل المدخل:
ً
أوال

مقدمة:

ل يمكن فهم مواقف ال�ص���يخ البهائي ال�صيا�ص���ية والدينية، واآرائ���ه المعرفية واأفكاره، 

ول ا�ص���تيعاب روؤاه ومقا�ص���ده، من غير اأن تتو�ص���ح لنا ب�ص���ورة مجملة طبيعة الظروف 

والأحوال والأو�ص���اع التي حفل بها ع�ص���ره، وا�ص���طربت بها الآفاق من حوله، في مجمل 

ميادي���ن الحي���اة، في ال�ص���لطة والدي���ن والمجتمع والثقاف���ة... فلقد طبع���ت اأحوال هذا 

الع�صر مواقفه بطابعها، ووجهت روؤاه وتاأماته، واألقت بظال وارفة على اأفكاره وحياته 

ال�صخ�ص���ية، و�ص���وف يتبدى ذلك اأكثر ما يتبدى في مواقفه النقدي���ة التي انطوى عليها 

كتاب���ه الم�ص���ار اإليه في العنوان اأعن���ي: »التدين والنق���اق بل�شان القط والف���اأر«، والذي 

�صنحلله فيما ياأتي في هذا الن�س باإجمال.

اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية والإ�صامية.  (1(
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1. ال�صلطة، الدين والمجتمع زمن البهائي

�صيطر ال�صفويون المنحدرون من �صالة �صوفيه في �صمال اإيران على اإيران الحالية 

باأكملها بعد وقت ق�ص���ير جدًا من اندفاعهم من تبريز، مدعومين بقبائل تركمانية ذي 

نزعة �ص���وفية، عرفوا فيما بعد بالقزلبا�س، اأو اأ�صحاب القبعات الحمراء. وبغ�س النظر 

ع���ن الظروف المحيطة، فلقد اأخذت تل���ك الإندفاعة في طريقها اأرواحًا كثيرة، ودمرت 

وليات ودوًل، و�ص���ابتها مذابح ل تف�ص���ر اإل في �ص���ياق رغبة عارمة في ال�صيطرة والنفوذ 

والهيمن���ة... فما اأن ا�ص���تولى اإ�ص���ماعيل ال�ص���فوي المنحدر من حي���در اأول ملوكها على 

اأردبيل بعد عودته من منفاه في جيان، حتى قتل حاكمها، ثم �صار بجي�صه من القزلبا�س 

نح���و تبريز وا�ص���تولى عليه���ا بعد حرب طاحنة، وقت���ل ملكها، األوند مي���رزا، والكثير من 

اأتباعه، واأعلن منها ر�ص���ميًا الت�ص���يع لعل���ي Q مذهبًا للدولة النا�ص���ئة، ثم توجه اإلى 

مازندران فاأخ�ص���عها، ثم اإلى يزد ف�ص���يطر عليها بعد قتال مدمر... ف�صاع الفزع حينها 

في اأرجاء اإيران، وعّم الخوف من بط�س اإ�ص���ماعيل، الذي راح يعيد اإلى الذاكرة ماآ�ص���ي 

المغول المهولة والمروعة، وفي حروب متواترة متدافعة، �صيطر اإ�صماعيل على الحويزة، 

ثم على اأ�صفهان، لتدين له اإيران بالخ�صوع، ولتدخل تحت �صلطانه اإلى غير رجعة.

ولقد طمح ال�صفويون فيما بعد اإلى العمل على تر�صيخ �صلطانهم في عا�صمة مركزية 

تدار من خالها �صوؤون المملكة النا�صئة، فجعلوا اأ�صفهان مركز حكمهم، ووطدوا دعائم 

وجوده���م ف���ي الأطراف م���ن خال �ص���لطة مركزية محكم���ة. وليوؤكدوا على م�ص���روعية 

ديني���ة- مذهبية ل�ص���لطانهم راحوا يدفعون باتجاه تاأكيد الت�ص���يع مذهبًا ر�ص���ميًا للدولة 

والمجتمع، ف�صاعدوا على اإن�صاء المعاهد الدينية والمدار�س ومراكز العلم، ون�صر الدعاة 

في الأ�ص���قاع، وا�ص���تقدموا للغاية هذه علماء من مراكز علم �صيعية معروفة كجبل عامل 

والبحرين، ومنحوا العلماء �صلطات دينية وا�صعة. ولم ي�صتقر لهم ذلك على ن�صق متواتر 

اإل زمن ال�ص���اه عبا�س بعد جهود بذلها اأ�ص���افه في ال�ص���ياق خ�صو�صًا ال�صاه طهما�صب، 
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لي�ص���بح في زمنه الت�ص���يع مذهبًا را�ص���خًا يدين به ال�ص���واد الأعظم من الإيرانيين. وفي 

اأ�ص���فهان تركزت �ص���لطات الدولة، ومركز حكمها، وفيها كان مقر ال�ص���لطان وم�ص���يخة 

الإ�صام، والإدارات الأ�صا�صية التي ت�صير الحكم وترعاه وت�صرف عليه.

وعلى اأي حال، فالمناخ العام في اإيران ال�صفوية، كان قد ا�صتقر على حكومة مركزية 

قوية ونافذة، تمد �صلطانها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتملك من القوة 

والنفوذ، ما ي�صاعدها على تاأمين اإ�صتقرارها الن�صبي اإلى حين، اإ�صتنادًا اإلى وحدة دينية 

مذهبية تمنحها الم�صروعية، واإلى نزعة �صوفية تر�صخ قدا�صتها في نفو�س رعاياها، واإلى 

�ص���عور قومي، وفره الإح�ص���ا�س العميق بتحقق وحدة �ص���عب عانى كثيرًا من اآثار الت�صتيت 

والتفكك وال�صراع، بين قبائل و�صعوب، ا�صتمر طويًا في اأطراف اإيران المترافيه وفيما 

اأحاط بها من اأ�صقاع.

2. المعرفة، الثقافة والعلم

ولق���د كان م���ن الطبيعي ل�ص���لطة نا�ص���ئة تع���ي بعمق المحت���وى الإيديولوج���ي الديني 

ل لوجودها  لن�ص���وئها، والأ�ص���ا�س المذهبي لم�صروعيتها، اأن تكون حري�ص���ة على اأن توؤ�صّ

في �ص���كل من اأ�ص���كال الثقافة ينبثق عن روؤيتها، اأو فلنقل عن م�ص���الحها الأيديولوجية، 

ورغبته���ا في الإ�ص���تمرار وتاأمين الإ�ص���تقرار ودوام النفوذ. ولأن الت�ص���وف كان اأ�ص���ا�س 

وجودها، والقوة التي اأمنت اإندفاعتها الأولى، فلقد �ص���جع ال�صفويون الطرق ال�صوفية، 

واأمن���وا لها المناخ المائم لتعظم وتتكاثر، في ارتباط وثيق بال�ص���لطة وا�ص���تنادًا اإليها. 

ف�ص���اعت ثقافة الخوارق والمعجزات كما �ص���وف ياأتي واختفت اأو كادت المعرفة النقدية 

المتج���اوزة، وبالتال���ي احتجب التفكير الفل�ص���في المتحرر الذي لم يجد لنف�ص���ه المكان 

المائم لاإنت�صار وال�صيوع، والظروف المنا�صبة لممار�صة ح�صوره، بالرغم من محاولت 

كان م�صيرها على الدوام الإدانة والإتهام، ومن ثم العزل والإ�صتبعاد.

ولأن الت�صيع كان اأ�صا�س م�صروعية ال�صلطة، فلقد انت�صرت الثقافة المذهبية وتعمقت، 

وت�ص���خم نفوذ رجال الدين الر�صميين، المكلفين ن�ص���ر المذهب وحمايته، وتطبيق روؤاه 



نقد الللطاي المجتمع والممارسا الدقنيا عند الشيخ البهائي 

- 48 -

وت�ص���وراته، ومنح ال�ص���لطة م�ص���روعية ممار�ص���اتها، واأ�ص�صت م�ص���يخة لاإ�صام، ترعاه 

وتحر����س على ن�ص���ره و�ص���مان وجوده، ف���ي رعاية مبا�ص���رة كذلك من ال�ص���لطة، وتحت 

نظرها، وجعل العلم الديني في خدمة تر�ص���يخ اأيديولوجيا مذهبية تمنح ال�صلطة اعتبار 

وجوده���ا اأكث���ر مما تطمح اإلى الحقيقة اأو المعرفة ال�ص���رعية في �ص���ياق البحث المجرد 

عن العلم، اأو بدافع توفير �ص���روط ا�ص���تثماره م�ص���تجيبًا لتحديات الحياة، واأ�صبح رجال 

الدين �ص���لطة تتطلب لنف�ص���ها على الدوام رهانًا لوجودها وا�ص���تمرارها، وبقاء �صلطانها 

وا�صتتباب نفوذها.

ر لل�ص���لطة ا�ص���تقرارها اإلى حين، ف�ص���وف يخلق فيما  واإذا كان مثل هذا الأمر قد وفَّ

بعد من حولها م�ص���كات جمة و�ص���راعات راحت تتعاظم �ص���يئًا ف�ص���يئًا، بين تناق�صات 

كان يحتويه���ا الإجتم���اع ال�ص���فوي وينط���وي عليها م���ن اأول اأمره، ثم �ص���خمتها ظروف 

التاريخ والأحداث والممار�ص���ات والوقائع. �صراعات بين الفقهاء اأنف�صهم، وبينهم وبين 

المت�ص���وفة والفا�صفة، ثم �صراع المت�ص���وفة فيما بينهم الذي جرَّ اإلى كوارث لم يعتبر 

م���ن نتائجها. بين حيدريين ونعمة اللهيين وجاليين، ليوؤثر كل ذلك فيما بعد في بنيان 

ال�صلطة نف�صها في�صعفها... وي�صتت قواها ويفككها.

: تجرنا البهائي في هذا العهد
ً
لانيا

1. البهائي وال�صيا�صة

انخرط البهائي باكرًا في التجربة ال�صيا�صية لل�صلطة ال�صفوية، فهو بالرغم من كونه 

و�صل اإيران يافعًا ب�صحبة اأبيه، الح�صين بن عبد ال�صمد الحارثي، ثم امتهن مهنة رجل 

الدي���ن كوالده، لكنه كان لزامًا عليه من اأول ن�ص���اأته، بحك���م مكانة والده الدينية وبحكم 

العاقة الجذرية بين ال�صيا�ص���ي والديني في دولة تقوم م�صروعيتها على الدين، اأن يكون 

على تما�س مع ال�صيا�ص���ي. واإذا كان اأ�ص���افه من العلماء كاأبيه اأو الكركي اأو ال�صيخ لطف 

اهلل العامل���ي ق���د اندفعوا في خدمة ال�ص���لطة بحما����س موؤكد، ومن غير ت���ردد، فاإننا مع 
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البهائي �صوف نقع على فتور، اإذ الوا�صح من �صيرة حياته اأنه كان يعاني موقفًا م�صطربًا 

لم ي�ص���تقر به على حال اإلى اآخر اأيامه، فهو مقرب من ال�ص���لطة، مندرج في دائرة الذين 

وف���روا لها الحماية الدينية بعلمهم وبوجودهم. وهو من جانب اآخر كان ينفر من طبيعة 

الممار�صة ال�صيا�ص���ية التي كان يراقبها عن كثب، للحكام، ولحا�صيتهم، ولمدبري �صوؤون 

المجتمع من حولهم من رجال الباد والق�ص���اة والولة والمبا�صرين وقادة الجند، وكان 

يلم�س بيده مفا�ص���د ما يقترفون، و�ص���وء ما يفعلون، والظامات التي يرتكبونها ويقدمون 

عليه���ا، وانعدام القيم التي توفر العدالة وتقلل فر�س الظلم وال�ص���تبداد والهيمنة. وهي 

قي���م كان عقل���ه الحر يوؤمن ب�ص���رورة توفرها في كل اجتماع ب�ص���ري يطم���ح اإلى الرفعة 

والقوة والتقدم، ولقد كان يبدو عليه �ص���يء من النقمة وهو يتحدث عن الحكام ومفا�صد 

�ص���لطانهم، و�صوء �صيرتهم، وزوال العدالة ب�صبب ممار�ص���اتهم، وانتهاك كرامة الإن�صان 

وتدمير اإرادته، في موا�ص���ع من الكتاب الذي بين اأيدينا. وفي خا�صة القول، فاإن تردد 

البهائي هذا بين مكانة وجد نف�صه فيها بحكم طبيعة عمله وعمل والده وقربه من الحكام، 

وبي���ن عقله الحر الذي يدعو اإلى الإنتقاد وتاأمله المجرد في اأحوال مجتمعه والنا�س من 

حوله وفي ال�صلطة والدين، لم ينتِه قط. وظني اأن البهائي لم يقدر له اأن يمتلك �صجاعة 

الموقف ليح�ص���م خياراته، وليتخذ قراره الذي ين�ص���جم م���ع روؤاه وقناعاته وحرية عقله، 

نتيجة اأو�صاع جد معقدة ترتبط باأ�صا�س تكوينه، وبالظروف التي ن�صاأ فيها وترعرع.

2. البهائي والم�صاركة العلمية

ولم تكن المكانة ال�صيا�ص���ية للبهائي، لتطغى على م�ص���اركاته العلمية، فهو كان يملك 

م���ن الإمكانات ما ي�ص���مح له بمجاوزة ال�ص���ائد الماأل���وف، ولقد كان ي���درك بعمٍق اأحواَل 

الفك���ر في زمن ال�ص���فويين- يتبدى لنا �ص���يء م���ن ذلك في هذا الكت���اب وكان يعي اإلى 

اأي مدى �ص���اد التقليد وهيمن على العقول، واإلى اأية حدود انح�ص���ر الفكُر الحُر المجرُد 

ع���ن المنافع الطام���ُح اإلى الحقيقة... وكي���ف تبدلت قيم الدين من قي���م اإيجابية تحث 

عل���ى العمل والمكابدة والفعل والإنجاز، وتمنح الإن�ص���ان قدرة التغيير باإرادته المتحررة 
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وعقله المتحفز، اإلى قيم �ص���لبية، تمجد التكا�ص���ل والعزلة، وت�صلم زمام الإرادة للخرافة 

والأوهام وال�صعوذات، وت�صتلب العقل في اإطار �صامل من الجمود والتحجر.. ولأجل ذلك 

�ص���خر جهدًا من جهده لإعادة الإعتبار لاإجتهاد العقلي الح���ر في قبال التقليد، وللعلم 

ف���ي قبال الخرافة والجهل، وللتوا�ص���ع ف���ي قبال الزهد الفارغ الأجوف، وللم�ص���اركة في 

الأحداث بدل العزلة والتقوقع واإهدار الطاقات في طقو�س �ص���كلية ل معنى لها ول دللة 

ول م�صمون، وكثير من موؤلفاته يندرج في هذا ال�صياق.

لك���ن بالرغ���م من كل ذل���ك، بقي جهد البهائي مح���دودًا، وذا اآثار �ص���يقة كذلك في 

ال�صياق العام لفكر ع�صره وثقافته، وجهوده كامن مجرد هم�س خجول في خ�صم �صخب 

ل يتوقف، وهدير ل يكاد ينتهي.

عل���ى اأن جهد البهائي الأكب���ر يكمن في تراثه العلمي، بالمعن���ى الخا�س للكلمة، فهو 

رجل ح�ص���ارة وعمران وتمدن، وكان يعرف بدقة اأن الزدهار ل توفره �ص���لطة م�ص���تقرة 

نافذة تملك القوة فح�صب، ول ثقافة رائجة، ول علم ديني رتيب ومكرر، بل علم تجريبي 

را�ص���خ على قدم، يقدم للمجتمع و�ص���ائل عمرانه واآليات تقدمه وتطوره واأدوات ازدهاره 

ورقيه، في الإدارة والعمران والفن والهند�ص���ة وعلوم الح�ص���اب والفلك وعلم الطبيعة... 

ولقد كانت م�ص���اهماته في ال�صياق نظرية وعلمية معًا، قدم عبرها جهودًا غير م�صبوقة، 

�ص���وف تبقى اآثارها ماثلة اإلى الآن من غير اأن تحدد قيمتها التف�ص���يلية في �ص���ياق علوم 

ع�صرها ونتاجه، ومن غير اأن تدر�س نتائجها بدقة واعتبار.

3. البهائي في ميدان المعرفة الفل�صفية

والملفت اأن البهائي كان اأحد اأعمدة مدر�ص���ة اأ�صفهان الفل�صفية والدينية، �صاهم مع 

الميرداماد الح�ص���يني، المفكر والفقيه في بلورة �صورتها ورفع دعائمها وتاأكيد مكانتها، 

والظاهر اأنها اإنما اأ�ص�صت لتكون مركز التعليم الأ�صا�صي في زمن ال�صفويين، وخ�صو�صًا 

ال�ص���اه عبا�س، ولتجمع �ص���منها علماء المملك���ة الكبار الذين يقدمون الم�ص���ورة والراأي 

لل�صلطان، وي�صتغلون على اإنتاج العلماء والمبلغين لخدمة ال�صريعة والعلم الديني والوعظ 
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والإر�ص���اد. وهي مدر�صة �صوف تنتج فيما بعد وفي زمن ال�صاه عبا�س اأحد اأعظم فا�صفة 

اإي���ران ال�ص���فوية اأعني الما �ص���درا ال�ص���يرازي. لكننا ف���ي الحقيق���ة- ل نملك معرفة 

كافية عن مقدار م�ص���اهمة البهائي في تاأ�ص���يل بنيان هذه المدر�ص���ة وفي ر�ص���م مامح 

توجهاته���ا العلمي���ة، ول نكاد نقف بتف�ص���يل على مدى م�ص���اهماته الفل�ص���فية في ميدان 

التعليم والتن�صئة والتربية، ول على الجهود التي بذلها في تكوين جيل من المفكرين ذوي 

التطلعات الفل�ص���فية المتحررة، خ�صو�صًا اأن اأ�ص���فهان فقدت وهجها بعد اأن تركها ما 

�ص���درا بتدخل مبا�ص���ر من ال�ص���اه عبا�س، وبتحري�س من العلماء الر�صميين الق�صريين- 

كما كان يقول بنف�صه - وخمد نتاجها وفقدت وهجها وتاألقها وبريقها.

ول نعرف كذلك على وجه الدقة مقدار ما نهله ما �ص���درا على يد البهائي من علوم 

المعق���ول، بالرغ���م من اعتداده باأ�ص���تاذه، واإ�ص���ارته اإليه في غير مو�ص���ع م���ن موؤلفاته، 

واإقراره بما قدمه له من نفع في �صياق تكوينه.

غاية ما نعرفة، اأن مديح ما �صدرا له يك�صف عن عقلية البهائي الفل�صفية المتحررة، 

وذهن���ه الوقاد، وطموحه اإلى الإجتهاد والتجاوز، ومو�ص���وعية ثقافته الدينية والفل�ص���فية 

وال�صوفية والأدبية والعلمية.

4. البهائي وال�صلطة الدينية

�ص���كل البهائي جزءًا ل يتجزاأ من ال�ص���لطة الدينية زمن ال�صفويين، وكان واحدًا من 

اأولئك الذين وفروا لل�ص���لطة غطاءًا كامًا لم�صروعيتها ولممار�صاتها. لكنه لم يكن على 

الدوام من�ص���جمًا مع هذا الدور الذي قّدر له اأن يمار�ص���ه، اأو اأن يقوم به، اإذ وجد نف�ص���ه 

في خ�ص���م مناخ يتنافى قلي���ًا اأو كثيرًا مع طباعه التي تميل اإلى التحرر وال�ص���تقالية، 

ويتعار�س ب�ص���كل اأو باآخر مع ملكاته الت���ي كانت تحفزه على الدوام على تخطي الماألوف 

ال�ص���ائع، وم���ع عقل���ه النقاد ال���ذي كان ي���درك مكامن الخل���ط والخلل في كل ممار�ص���ة 

�ص���لطة، اأو في كل ثقافة، ومع قيمه التي كانت تميل به اإلى التوا�ص���ع الزهد، وتنفره من 

المنا�ص���ب ولوازمها ومقت�صياتها. وهو كان يرى في ال�صلطة الدينية وجهًا اآخر من وجوه 
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ال�ص���لطة باإطاق، وكل �ص���لطة عنده نزاعة اإلى النفوذ وال�ص���تئثار والتملك، طموحة اإلى 

الهيمنة والإ�ص���تاب، تتطلب لنف�صها الرفعة والمنزلة. هذا في الجوهر، اأما في الظاهر 

وال�صكل فهو كان يرى باأم عينه ما كان يخالط هذه ال�صلطة من �صروب الف�صاد واأ�صكاله 

ومظاه���ره، وم���ا كان يحيط بها من اأ�ص���ناف الرفاهية والتزل���ف والكبرياء...وما كانت 

تولده وتدفع اإليه من �صنوف التنافر والتناف�س على الماآرب والمكا�صب والم�صالح.. وما 

كان ي�ص���وبها على الدوام من ادعاء فارغ انحط بالعلم الديني اإلى اأدنى م�صتوياته واأوهن 

مراتبه واأدنى درجاته، حتى زال الورع والتقوى، واندر�ص���ت الف�صيلة، واأ�صبحت ال�صهرة 

مطلبًا والرزق هدفًا والكت�ص���اب من اأي �ص���بيل طموحًا موؤكدًا، وانعدمت المقايي�س التي 

بها يحدد ال�ص���الح والطالح، ويمي���ز الخبيث من الطيب، وت�ص���دى للمكانة الدينية من 

لي�س لها اأهل ول يملك اأدواتها ول �ص���روطها ول يتوفر على ال�ص���يء الي�ص���ير مما تتطلبه 

وت�ص���توجبه من قيم ومبادئ وقواعد. ولقد ق�ص���ى البهائي- فيما يبدو- وهو يتح�صر على 

ما اأ�ص���اب العلم الديني واأهله من خمول، وما داخله من �ص���وائب وهنات، وما اختلط به 

من مفا�صد وموبقات، يائ�صًا من �صاح حاله وا�صتقامة طريقه.

وه���و عب���ر عن ذلك في الكتاب الذي بين اأيدينا خير تعبير حين افتر�س: »اأن الجهل 

�ش���اع با�ش���م العلم، وكثرت الدعاوى، وحّل الت���رف وطلب الدنيا مكان الزهد والقناعة، 

حتى عند رجال الدين اأ�شحاب المكانة والمنزلة، و�شاع التناف�ش والتباغ�ش والتحا�شد 

والرياء والمداهنة والكذب في مثل هذا المناخ«. وفي �ص���ياق هذه الحياة الم�ص���طربة 

في اأو�صاعها الم�صو�ص���ة في روؤاها، كتب البهائي كتابه: )التدين والنفاق(، ليكون وثيقة 

للتاريخ و�ص���اهدًا على الحال التي يمكن لجتماع ب�ص���ري اأن يبلغها في انحطاطه وتدهور 

قيمه وانحال مبادئه و�صوء اختياراته، في الدين وال�صيا�صة والثقافة، وثيقة لم تبلغ حدَّ 

تاأ�صي�س روؤية وا�صحة لمخرج يركن اإليه، ول�صبيل نجاة يمكن تر�صمه وال�صير عليه.
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: نقللد الللللطا والمجتمللع والممارسللا الدقنيللا مت خللخل عتاب: 
ً
لالثللا

»التدقت والنفاق«

1. في ال�صكل:

اأ. تكوين الكتاب، �شكله واأ�شلوبه

كت���اب التدي���ن والنفاق، كتاب ح���وار يجري على ل�ص���ان القط والفاأر، وهو �ص���كل من 

اأ�ص���كال الأدب راج منذ اأزمان بعيدة، وعرفه الأدب الهندي القديم، ثم الأدب الفار�ص���ي 

كذلك، يتو�صل فيه من�صوؤه التلميح، على ل�صان الحيوانات، اإلى مفا�صد المجتمع وال�صلطة، 

واإلى اآفات الثقافة والتدين، اأعني لمال ي�ص���تطيع التعامل معه بنقد �ص���ريح اأو باعترا�س 

ظاهر، ولقد لجاأ اإلى مثله م�ص���لحون لم تكن ت�ص���مح لهم الظروف باإبداء راأي حرٍّ فيما 

كان لهم فيه راأي من �ص���وؤون الجتماع، وعِرف التراث الفار�ص���ي المتاأخر مثله- ون�ص���نا 

هذا مو�ص���وع بالفار�صية كما هو الحال مع ابن المقفع في كليلة ودمنة- المتاأثر بالتراث 

الهن���دي، اأو المنح���ول عليه، اأو المقتب�س منه الذي �ص���منه �ص���احبه الكثي���ر من الحكم 

والمواعظ والأمثال والحكايات على ل�صان الحيوانات، قا�صدًا منها ترويج فكرة اأو توهين 

راأي اأو ت�صخيف �صلوك اأو اعتقاد اأو الدعوة اإلى قيمة.

فن�صنا اإذن يندرج في اأدب الوعظ في معناه العام ال�صامل، اأو في المواعظ على نحو 

اأدق، اأو ف���ي كت���ب الحكم والأمثال، لكنه لي�س وعظًا مبا�ص���رًا على كل حال، فا هو يقرر 

الحكمة اأو القيمة في و�ص���وح وجاء، ول هو ي�صتر�ص���ل في بيان طبيعتها واآثارها، ول هو 

ي�ص���تعمل طريقة متنا�ص���قة بينة �ص���ريحة في بيان منافعها وفوائدها وما يجنى منها اأو 

يترتب عليها فيما يت�صل بالإن�صان والمجتمع، ول هو يقدم موقفه النقدي باأ�صلوب مبا�صر 

وقاطع، بل هو يقرر كل ذلك باأ�صلوب حواري يتو�صل التلميح والإ�صارة والرمز ويوحي اإلى 

م���ا يري���ده من طرف خفي، ل يق���ع معناه اإل لمن يتاأمل���ه فيما وراء الحكاي���ة اأو المثل اأو 

الق�ص���ة اأو الحكم���ة اأو الموعظة، وه���و حوار كذلك يوارب ويجانب وي�ص���ير على الحواف 
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والهوام�س ال�ص���يقة، تطلبًا لل�ص���امة ورغبة في الأمن على الذات وت�صليل المترب�صين، 

اإذ ي�ص���تعمل الحكايات الم�ص���يرة والحوادث الملغزة المعبرة، التي تومئ من طرف خفي 

اإلى معنى اأو فكرة اأو اأمثولة اأو ق�ص���د، من غير اأن يثير حفيظة من يق�ص���دهم، اأو ي�صير 

اإليه من قريب اأو بعيد. ثم هو كتاب �صهل ي�صير، يتوجه للعامة وللخا�صة، ظاهره الإمتاع 

والت�ص���لية، بلغة عفوية ل تكّلف فيها ول غمو�س، ول �ص���عوبة تكتنفها ول تعقيد. فهل كان 

يروم الموؤلف اإي�ص���ال ر�ص���الة من خال لغة كهذه اإلى اأكبر ن�ص���بة من القراء لغر�س في 

نف�ص���ه يتجاوز الن�ص���يحة والنقد معًا؟ اأعني هل كان يروم هدفًا اإ�ص���احيًا؟ هذا �ص���يء 

م�ص���تبعد هنا.. فالكتاب لي�س كتابًا اإ�ص���احيًا بالمعنى ال�ص���امل للكلمة، ول هو يوؤ�ص����س 

لروؤية اأو يوؤ�ص���ل لطريقة �ص���املة ولموقف، ول يبرز ر�صالة محددة المعالم تاأخذ حلقاتها 

بع�صها في �ص���ياق بع�س، تت�صمن تعاليم �صاحبها وروؤاه وفل�صفته في ال�صيا�صة والمجتمع 

والدين والإن�صان، وهذا �صيء �صنو�صحه بعد قليل.

م���ا اأراه اأن الكت���اب اإعان موق���ف، وّلده اإح�ص���ا�س بانهيار القي���م وزوال المبادئ... 

و�صيوع البدع والخرافات والأ�صاطير الموؤ�ص�صة با�صم الدين وانطاقًا منه، وترهل العقول 

وتكا�ص���لها وركونها اإلى جه���ل مقيم. وبانقياد اأعم���ى لاإرادات نحو الروؤى وال�ص���عوذات 

والأحام الفارغة، ولأجل ذلك يح�ص���ن ت�صنيف الكتاب في �صياق موعظة بليغة، وموقف 

يحث على العتبار والتاأمل، و�ص���رخة تلفت اإلى مخاطر الخلل والوهن في �صياق اجتماع 

ب�ص���ري محدد يخ�صى عليه اأن يتهاوى لتهاوي قيم الإن�ص���ان فيه ولت�صوه تعاليم الدين في 

�صياقه، من خال الممار�صة ال�صلبية لم�صامينه والفهم الم�صّوه لأبعاده ومقا�صده، وت�صير 

اإلى المزالق التي يقود اإليها ا�ص���تبداد ال�ص���لطة وف�ص���اد حالها ومجانبتها مقا�صد العدل 

وتجاوزها حدود الكرامة الب�ص���رية. والموؤلف في �ص���ياق ذلك، يرّكز على معاني محددة 

عامة، يكرر حولها مواقفه وما يت�صل بها من حكم واأمثال وحكايات وق�ص�س، تندرج في 

عمومها في �صياق الوعظ والتوجيه. 
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- م���ن ذلك نقده لعلماء الر�ص���وم المقلدين، الذين ل يمي���زون بين الراأي والجتهاد، 

والمتعبدين بظاهر الأحكام من غير نفاذ اإلى باطنها، اأو الذين يتم�صكون بطقو�س 

جوفاء ل قيمة لها ول مغزى تك�صف عنه، يكررونها بالعادة والتقليد، كما هو الحال 

مع المت�صوفة الذين ل يجيدون من الت�صوف اإل حلقات الرق�س والدوران والذكر 

الذي ل يجاوز الل�صان.

- ومنه���ا الدعوة اإلى الزهد في الدنيا والتحذير من الإقبال على ملذاتها وما تدعونا 

اإليه، اإقباًل ل حدود له، واندفاعًا ل �صوابط تقيده اأو تردع عنه.

- الترغيب في العمل لاآخرة وتوفير الزاد لها، وال�صتعداد لتقرير الميل اإليها.

- ومنها نقد تعلق العوام بالأ�ص���اطير والخرافات، واندفاعهم وراء القيل والقال، من 

غير تدبر اأو تفكير اأو روية فهم وتاأمل عقل.

- ومنه���ا نقد المتظاهرين بالورع والتقوى لماآرب اأو اأغرا�س اأو اأهداف عابرة واآنية، 

والذين ي�صعون الأحاديث ويزورون ال�صرائع من اأجل م�صالحهم واأهوائهم.

- ومنها نقد ال�ص���لطة وموؤ�ص�ص���اتها والمحيطي���ن بها، من رجال ب���اط يتقربون اإلى 

الح���كام بالخديع���ة والمك���ر، ويزينون لهم �ص���وء اأفعالهم وف�ص���اد ظلمهم و�ص���وء 

حالهم، ليبقى نفوذهم و�صلطانهم، ولتدوم النعمة عليهم والجاه الذي به يرفلون، 

فيقدمون م�صالحهم على كلمة حق ين�صحون بها �صلطانًا اأو يردونه بها عن جوره. 

ومن ق�صاٍة يجافون الحق والحقيقة في قولهم وفعلهم، ويحكمون باأهوائهم حفاظًا 

عل���ى مكانتهم وتاأكيدًا للعز الذي �ص���اقه القدر اإليهم من غي���ر موهبة يملكونها اأو 

ا�ص���تعداد يتمتعون به اأو منزلة ي�ص���تحقونها، وا�ص���تغاًل للنا�س، و�صلبًا لأموالهم، 

وخداعًا للعامة منهم.

ولم يكن نقد البهائي للوعاظ الذين يت�صربلون ب�صرابيل الورع في الظاهر، وهم اأبعد 

الخل���ق عن���ه اأقل من نقده لكل اأولئك، فه���م يقولون باأفواههم ما ل ت�ص���دقه اأيديهم، اأو 
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. مثل 
(1(

توؤم���ن به قلوبهم، وهم م�ص���داق بارز لقوله تعالى: {لِ��َم َتُقولُوَن َما اَل َتْفَعلُوَن}

هذا المقا�ص���د �صنفح�صها هنا ب�ص���يء من التف�صيل، مبينين اأ�ص�صها والفكرة التي تقوم 

عليها، في فكر البهائي وثقافته وروؤيته القيمية.

بنية الكتاب المعرفية والمفهومية: ب. 

يك�ص���ف الن����س الذي بين اأيدين���ا عن بنية معرفي���ة ومفهومية مح���ددة، كانت توجه 

اآراء الموؤل���ف وق�ص�ص���ه وحكاياته وتفر�ص���ها، فهو في موقفه من ال�ص���لطة يبرز مفهومًا 

خا�ص���ًا لها بما هي محقق���ة للعدالة واآلة لتاأكيد الحق وو�ص���يلة لتوفي���ر الأمن والكرامة، 

ينزع رجالها اإلى خدمة المجتمع وتوفير رفاهيته واأ�ص���باب رقيه وتقدمه، وي�ص���عون جهد 

طاقتهم في �ص���بيل رفعت���ه، يحافظون على ثروة الأمة وخيراتها، ويوازنون بين م�ص���الح 

ال�ص���لطان وم�ص���الح الرعية من غير ميل اأو جور اأو ا�ص���تئثار. و�صلطة، ل ترى ال�صلطة اإل 

�ص���طوة وقوة وا�ص���تئثارًا بالثروة والنفوذ على ح�صاب الرعية المهم�ص���ة والم�صتبعدة هي 

بنظره �صلطة غير م�صروعة.

وه���و يرى كذلك الدي���ن توازنًا بين الظاه���ر والباطن، بين ال�ص���ريعة فيما تعلن عنه 

وبين مقا�صدها ال�صامية واأبعادها الق�صية، ويعتقد ب�صرورة اأن يكون الدين ميدان تاأمل 

العق���ل الحر المجرد عن الهوى، الطامح اإلى الفه���م والباحث عن الحق، لأنه ل حياة له 

اإل بذلك. 

والبهائ���ي وهو يوؤ�ص����س ذلك غمز من قناه علماء الر�ص���وم المقلدين الذين ل يملكون 

ق���درة الإجتهاد ف���ي الدين ول رغبة ذلك، ول يوفرون لهذا ال�ص���بيل اأدواته وو�ص���ائله ول 

يدركون معناه ول منافعه.

وه���و اإذ يرمق مجتمعه من طرف خفي، يرى اأن المجتمع ينبغي اأن ينه�س على العلم 

والمعرفة الحرة، ل على الخرافة وال�صحر، واأن ا�صتقامة حياة النا�س اإنما تكون بالركون 

�صورة ال�صف الآية: 2.  (1(
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اإل���ى العم���ل والفعل، واإلى ما يقود اإليه العقل، ل اإلى حكايات الأ�ص���اف، اأو ما ا�ص���تقرت 

عليه الحياة من �ص���عوذة مذمومة وتخييل بغي�س. ومثل ه���ذه البنية المعرفية كان يمكن 

لمفك���ر كالبهائ���ي، اأن يدفع بها اإلى نهاياتها، واأن يوؤ�ص����س عليها روؤية �ص���املة متما�ص���كة 

وم�صتوعبة، لكنه لم يفعل ذلك، واكتفى بالإعان عنها �صذران في �صميم خطاب وعظي، 

يكتف���ي بتقريره���ا من غير تاأ�ص���يل، ويطمح اإلى اإبرازها من غير تبرير نظري في ن�ص���ق 

معرفي عقلي محكم.

2. في الم�صامين والمقا�صد )على �صبيل التف�صيل(

اأ. ف�شاد ال�شلطان واآفاته

كان البهائي يدرك ما كانت تعاني منه ال�ص���لطة في زمنه من ف�صاد مقيم، ف�صًا عن 

الخلل الذي كان ي�صيب اأ�صل م�صروعيتها، فهو راأى بعينيه الماآثم التي اقترفها ال�صفويون 

بحق �ص���عوبهم، والف�ص���اد الذي كان يخترق ق�ص���ورهم ويع�ص���ع�س فيها، والموبقات التي 

كانت ترتكب تحت مظلة من التبرير الديني- المذهبي، والتجاوز الذي بلغ اأق�صى مداه 

في حق مبادئ العدالة والإ�ص���تقامة، ل فرق في ذلك بي���ن الحكام ومعاونيهم وزبانيتهم 

ورجال باطهم وقادة جي�ص���هم وق�ص���اتهم المعينين لتحقيق ماآربهم وتر�صيخ م�صروعية 

حكمهم.

والبهائ���ي )بعلمه الوا�ص���ع الغزير وذهنه الوقاد( كان يعلم جيدًا اأي نوع من الف�ص���اد 

يجر مثل هذا النمط من ال�ص���لطان، وهو كان يدرك بحكم اطاعه على تجربة الإ�ص���ام 

ف���ي ال�صيا�ص���ة والحكم، منذ ن�ص���وئه اإل���ى وقته، وعلى تجرب���ة الممالك الت���ي كانت على 

مقربة منه، كيف ي�ص���ّرع نق�س الم�ص���روعية في ال�ص���لطة ال�صيا�ص���ية الباَب على القاقل 

وال�ص���راعات، وكيف يدفع ال�ص���لطاَن اإلى التعوي�س عنه، عبر ممار�صات اإخ�صاع وهيمنة 

وقه���ر وقمع، ل�ص���د اأبواب الإعترا�س اأو الإحتجاج احتكامًا اإل���ى القوة المادية، ولمنع اأية 

رغبة في التغيير اأو الإنتها�س به اأو ال�صعي اإليه. وعبر انتهاك منظم للحرية، ولاإرادات 

الحرة و للعقول با�صم الحفاظ على ال�صلطة، وتاأمين وحدتها. وكيف ينتهي المجتمع اإثر 
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ذلك اإلى الك�ص���ل اأو ما ي�ص���بهه، لتتهاوى كل اأحام الرغبة في اأن يكون لها حياة اأف�ص���ل. 

وهو كان يعرف بو�ص���وح ل لب�س فيه كيف يمكن لف�ص���اد الممار�ص���ة ال�صيا�ص���ية في دوائر 

ال�ص���لطة من اأعاها اإلى اأدناها، اأن يقود اإلى ف�صاد القيم وتهافت الأخاق في الإجتماع 

برمته، واإلى تف�صي الرذيلة وانحال الف�صيلة، واإلى زهد النا�س بالعمل والمبادرة ما دام 

ي�صك في قدرتهما على اإحداث تغيير.

لكن الملفت اأن نقد ال�ص���لطة عند البهائي )في هذا الكتاب( يتخذ اأ�ص���لوب الموعظة 

الح�ص���نة، وطري���ق الرفق واللي���ن والمهادنة، من غير تنديد �ص���ريح اأو اتهام وا�ص���ح اأو 

ق�ص���وة مندفعة، بخاف ما �ص���وف نراه عند مهاجمته للفقهاء اأو الوعاظ اأو الق�ص���اة اأو 

ال�ص���وفية. ولعل ذلك كان منه رغبة في تجنب اإ�ص���عال اأي موقف �صده من �صلطة قربته 

طوي���ًا واأح�ص���نت اإليه وخدمها ف���ي مجمل تجربته���ا، على الرغم من مظاهر ف�ص���ادها 

الت���ي لم تكن لتخفى على رجل مثله، اأو مامح ا�ص���تبدادها الذي عمَّ حتى علمه القريب 

والبعيد، اأو نق�س عدالتها الذي عاي�ص���ه وعاينه في اأحياء الفقراء التي كان يتردد عليها 

معزيًا قاطنيها م�ص���ليًا اإياهم مطلعًا على �صوء اأحوالهم، فيما ترويه لنا كتب تاريخ العهد 

ال�ص���فوي. فهل كان البهائي يداري الحكام ال�ص���فويين خوفًا منهم على نف�ص���ه، وميًا 

منه اإلى ال�ص���امة اأو ركونًا اإلى الدعة والتكا�ص���ل في م�ص���ار التغيير والإ�صاح الذي كان 

يرى �ص���رورته؟ اأو لأن���ه كان يرى - كما كان يرى كثيرون - اأن في ال�ص���كوت على مظالم 

ال�صفويين م�صلحًة اأكبر من م�صلحة اأن ي�صدع بالحق في وجههم، اأو يعار�س في العلن 

�صيا�ص���اتهم ويعتر����س عليها ويعر�س بها ويدع���و اإلى تغييرها. قد يكون �ص���يء من ذلك 

هو ال�ص���حيح، وقد تكون كلها وراء مثل ه���ذه الليونة في الموقف تجاههم، فلعله لم يكن 

يرى في نف�ص���ه قدرة على اإحداث اأي تغيير في ظل مناخ عام ل ي�ص���مح به، خ�صو�ص���ًا اأن 

ال�ص���يخ البهائي كان يدرك بدقة اأنه لم يكن ينتمي اإلى ال�ص���ياق العام لمنظومة ال�ص���لطة 

في الدولة ال�صفوية فيما ي�صكل الجوهر منها، فهو مهاجر كما والده من قبل، كان ينظر 

اإليهم كمناف�ص���ين غرباء على الريا�ص���ة الدينية وال�ص���لطان، وبالتالي لم يكن يتوفر لهم 
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من الأدوات ما ي�ص���كل اأر�ص���ية را�صخة لدعوة �ص���املة للتغيير، ولعله كان يرى من جانب 

اآخر اأن ق�صد ن�صر الت�صيع وترويجه اأ�صمى من ق�صد العترا�س على �صلطان في �صيا�صة 

يمار�صها اأو �صطوة يبديها اأو اإدارة فا�صدة ينه�س بها اأو ا�صتبداد موقف يعلن عنه.

ب. العلماء الق�شريون و�شيوع البدع

ولقد كان نقد البهائي لرجال الدين اأكثر حدة وق�صاوة من نقده لل�صيا�صيين والحكام، 

لأنه اأدرك بو�ص���وح ما ولده الع�صر في �ص���ياق اأحداثه من رجال دين منتفعين ُمرتزقين 

يت�ص���ربلون �ص���رابيل التقوى، ويلب�ص���ون لبا�س اأهل العلم ويتزينون بزي���ه، ول يملكون من 

العلم اإل الق�صور، ومن الزهد والورع اإل مظاهر خاوية واأ�صكال براقة ل تنطوي على قيمة 

ول تق���وم على م�ص���مون... ولقد كان يحرك البهائي نحو هذا النم���ط من النقد العنيف 

�ص���بب وراء ما كان يحمله هوؤلء من ادعاء خادع ومن زيف، طبع حياة جماعة كبيرة من 

رجال الدين في ع�ص���ره. وهو التناف�س البغي�س على المكا�ص���ب والريا�صات والم�صالح، 

يتو�ص���لون اإليه���ا مظاه���ر التقدي�س الدينية والمنا�ص���ب ال�ص���رعية والكرام���ات المدعاة 

والحيل وال�ص���عوذات، وهي اأمور راحت تطغى وت�صيع في البيئة ال�صفوية كما تنت�صر النار 

ف���ي اله�ص���يم، في ظل من���اخ من الترهل الديني ف���ي العلم والممار�ص���ة، وفي ظل انعدام 

الموازين التي بها يميز ال�صالح عن الطالح، والعالم عن الجاهل المدعي، والزاهد عن 

المتزهد لغر�س دنيوي وماأرب يبتغى، وفي ظل فقدان الجهة التي تملك زمام اإدارة هذا 

ال�صاأن ا�صتنادًا اإلى معايير العلم والورع الحقيقيين، و�صلطة ذلك.

ومث���ل هذا الموقف من اأن�ص���اف المتعلمين اأو علماء الر�ص���وم، الواقفين على حدود 

المظاه���ر، المتاجرين بالدين، المتزلفين اإلى ال�ص���لطان، المغررين بالعامة، الجاهلين 

بجوهر الحقيقة الدينية وبمقا�صد الدين ومعانيه واأهدافه، الخالية قلوبهم من العرفان، 

الطامعي���ن في المنا�ص���ب، يتو�ص���لون اإليها مظاه���ر الزهد الخادع���ة، وعامات التقوى 

الموهمة الم�صللة، يكرره البهائي في كثير من كتبه. ففي �صعره الفار�صي مثًا ينعى على 

اأن�ص���اف المتعلمين وقوفهم على الظاهر واإعرا�صهم عن جوهر الإ�صام فيقول:« الذين 
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قلَّ علمهم وخلت قلوبهم من العرفان، والذين يدعون ما ل يعرفون، وي�صتغلون منا�صبهم 

(1(

من اأجل ماآربهم الخا�صة«

وفي كتاب التدين والنفاق، يرى البهائي اأن العالم الحقيقي هو الذي يجمع اإلى علمه 

الزهد والورع والتقوى، واأن من ل حظ له من الزهد ل ينفعه علم.

يقول الفاأر للقط مثًا الذي يتظاهر بالعلم في حوار معين: »اإن الزهد من خ�شائ�ش 

 .
(2(

المتدينين، واأنا ل اأرى ذلك منك«

ويق���ول في الك�ص���كول: »ف�شد الزمان واأهل���ه، وت�شدر للتدري�ش من ق���ل علمه، وكثر 

(3(

جهله«

وهو في ن�س موٍح كذلك، في التدين والنفاق بل�ص���ان القط والفاأر يبين كيف ي�ص���تغل 

العلماء معاونيهم في �صبيل ماآربهم ال�صيقة، وم�صالحهم العابرة، ومقا�صدهم الخا�صة، 

فيقول على ل�ص���ان القط الذي يفكر في طريقة ي�ص���يطر بها على الفاأر وي�ص���تغله- والقط 

هنا مثال العالم الم�صتغل لعلمه، المتظاهر بالمعرفة-: »�شاأ�شيطر عليه واآخذه بالحجة 

م�شتنداً اإلى الأدلة ال�شرعية، واإن لم يكن هذا ممكناً ف�شاأورد اأقوال المت�شوفة واأقب�ش 

.
(4(

عليه...«

واأ�ص���واأ م���ن هذا كل���ه بنظر البهائي، العالم ال���ذي ل يعمل بعلمه، ويق���ول ما ل يفعل، 

ويبطن ما ل يظهر. وهو يقرر ذلك على ل�صان الفاأر، حينما يكثر القطُّ من الوعظ وادعاء 

ال�ص���ك والزهد والقناعة والكتفاء بالوحدة واتخاذ ال�ص���بر مذهبًا، فيقول: »اأنت طالب 

.
(5(

علم، ولكن لم ل تعمل بما تقول؟، لم تقولون ما ل تعملون

كليات اآثار واأ�صعار بهائي، تج �صعيد نفي�صي، طهران، 1982م. )نان وحلوى(، �س156-122.   (1(

وفي كتاب التدين والنفاق �س45.  (2(

ك�صكول البهائي )�س26 الأعلمي، بيروت 1983م، ج1، �س208).  (3(

)التدين والنفاق، �س47).  (4(

»)التدين والنفاق، �س51).  (5(
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. وكما ينتقد البهائي هوؤلء ل�صوء �صلوكهم وف�صاد طويتهم، ول�صتغالهم الدنئ للدين، 

ولدعائهم الأجوف للزهد والقناعة و�صعة العلم، فهو ينتقد كذلك رواة الحديث الذين- 

جهًا منهم وقلة دراية- يروون ما ل يقبله عقل ول يدعمه ن�س موثوق من كتاب اأو �صنة، 

ويتزيدون في الرواية اعتقادًا منهم اأنهم يح�صنون �صنعًا، يقول البهائي على ل�صان الفاأر 

مخاطبًا القط: »اإن الأحاديث التي تذكرها مروية فعاًل، ولكنها غير مقبولة عقاًل«.

ويروي القط، المدعي للعلم، روايات عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ترغب 

الفاأر في الكرم وح�ص���ن ال�ص���يافة، ثم يزي���د عليها بما يكفل له اإقن���اع الفاأر باإعطائه ما 

يحتاجه وين�ص���بها اإلى ر�صول اهلل �ص���لى اهلل عليه واآله و�صلم كذلك، مع اأنها تن�صح كذبًا 

.
(1(

اأو مبالغة

وي�ص���خر البهائي من الإخباريين وعلماء الر�ص���ول ل�ص���دة جهلهم وب�ص���اطة عقولهم، 

ولأنهم عاجزون عن اأن يميزوا ال�صالح من الطالح، وال�صحيح من الكاذب من الأخبار، 

والعل���م من الجهل، ولأنهم يخلطون فيما يروون بين المتعار�ص���ات، ويجمعون الأحاديث 

المتناق�ص���ة في مكان واحد، من غير روية عقل ول تب�ص���ر فه���م ول دراية علم. فحينما 

يروي الفاأر مثًا حديثًا في ف�صل م�صورة الن�صاء يعار�صه القط بحديث يناق�س راأيه، ثم 

يروي كل منهما ق�ص���ة مختلفة مو�صوعة توؤيد مذهبه، ت�صيع بين العامة، وتن�صاق وراءها 

اأذهان الجهال، الذين يوؤمنون بالخوارق والمعجزات وال�صحر. يقول الفاأر: »اإذا قلت اإنني 

ا�شتخ���رت القراآن ل���ن ي�شدقني- يق�شد القط- واإذا قلت ا�شت�شرت العلماء، �شيقول:ل 

قيم���ة لال�شتخ���ارة بغير الق���راآن، و�شيقول: من اأين جئت بالعلم���اء، لذلك �شاأقول له: 

.
(2(

اإنه قد ورد في الحديث«

والعالم الظاهري، المتم�صك بظواهر الن�صو�س، ي�صبهه في �صوئه العلماء المغرورون 

المتكب���رون على النا����س، المتكلفون للمكان���ة والمهابة والتبجيل، والذي���ن يطمحون اإلى 

)التدين والنفاق، �س84).  (1(

) التدين والنفاق، �س117، و�س 84).  (2(
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انقياد النا�س لهم وخ�ص���وعهم بي���ن اأيديهم، والذين امتاأت نفو�ص���هم بالغرور والكبر. 

ويعب���ر البهائي عن طبيع���ة هوؤلء ورغباتهم على ل�ص���ان القط فيق���ول: »اإن من ل يحب 

طال���ب العل���م ل دي���ن ل���ه ول اإيم���ان، وكل م���ن رف����ش العلماء رف����ش الأئم���ة والر�شل، 

.
(1(

ورف�ش اأوامر اهلل، والكتب المنزلة والمالئكة والأحكام والثواب والعقاب.«

وه���و ينتقد العلم الناق�س الذي يفاخر به اأ�ص���حابه على ل�ص���ان الق���ط فيقول: »اأيها 

الف���اأر يج���ب اأن تعاني الكثير من التعب والألم في خدمة علماء الدين لتعرف م�شاألة 

ك النا�ش من الجهلة، قليل���ي الإدراك، لأن الذين  عقلي���ة واح���دة وتتعلمها لك���ي ل يعدَّ

اأ�شبح���وا علم���اء تعبوا كثيراً، قبل الو�شول اإلى الطري���ق ال�شحيح، ويتابع معلقاً: »اإن 

بع����ش مدع���ي العل���م ما اإن يحفظ���وا حديث���اً اأو اآية حتى يلج���اأوا اإلى الج���دل والبحث 

العقي���م في ال�ش���وق والمدر�شة والم�شجد، وه���ذا الأ�شلوب غير م�شت�ش���اغ لدى العلماء 

.
(2(

الحقيقيين«

ج. الطرق ال�شوفية، وف�شاد القيم الإيجابية للدين

وف�صاد الممار�صة الدينية، ل تقت�صر على ف�صاد العلم الديني واأهله، بل تتجاوزه اإلى 

الممار�ص���ة ال�صكلية للطقو�س والعبادات، واإلى ا�صتغال مظاهر دينية من اأجل ت�صويه 

عقول العامة واإف�ص���اد طويت���ه وتعطيل قدراتهم وطاقاتهم وترويج الخرافة وال�ص���حر 

بينه���م. وهذا اإنما يتحق���ق مثًا في مظاه���ر التقدي�س الفارغ لاأ�ص���خا�س والرموز، 

ون�صر ثقافة الرقى والتعاويز والرجم بالغيب والبحث عن الغيبيات والم�صتور وادعاء 

علم الروؤية وال�ص���ماع. ومثل هذه الممار�صة تج�ص���دت خير تج�صيد )ح�صب البهائي( 

في الت�ص���وف الكاذب الذي يتو�ص���ل الزهد ال�ص���كلي ومظاهر الورع الم�صلل والفتنة، 

طريقًا اإلى قلوب النا�س وعقولهم، واإلى تر�ص���يخ �صلطان روحي مزيف على الإرادات، 

يدعي النطق با�ص���م المقد�س والحكم ا�ص���تنادًا اإليه والزعام���ة نيابة عنه. ومثل هذه 

)التدين والنفاق، �س82).  (1(

)التدين والنفاق،�س89 و�س122).  (2(
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المظاه���ر عاينها البهائي بنف�ص���ه وعا����س تجاربها في محيطه القري���ب، في طرائق 

�صوفية را�صخة ومتنفذة، بع�ص���ها قام عليه �صلطان ال�صفويين اأنف�صهم، كالقزلبا�س 

اأو اأ�ص���حاب القبعات الحمراء، الذين انقلبوا، بعد تزايد نفوذهم، اإلى طائفة ت�ص���عى 

وراء مكانتها وتطمح اإلى اإر�ص���اء اأهوائها وم�ص���الحها، تتو�ص���ل في �صبيل ذلك اأ�صواأ 

الأ�ص���اليب واأح���ط الطرق، وهوؤلء ل ياأتي الخطر منهم )ح�ص���ب البهائي( من �ص���وء 

ما هم عليه من م�ص���لك اأو راأي اأو ممار�ص���ة فح�ص���ب، بل كذلك من تعلق العامة بهم 

وجريهم خلفهم، وان�ص���ياعهم في اإثر رغائبهم وتقدي�ص���هم لأ�صخا�ص���هم. ولقد جرَّ 

نفوذ ال�ص���وفية في زمن ال�ص���فويين اإلى �ص���راعات دموية، لم يقدر لها اأن تنتهي اإل 

على ويات ل تو�ص���ف، وعلى فتن اأخذت في طريقها الفقهاء والمحدثين، الدراوي�س 

والزه���اد والعب���اد، الفقهاء والمحدثي���ن، وجذبت اإليه���ا اآلف المحتالين والدجالين 

والم�ص���عوذين والم�صتهترين، ووقع فيها الفا�صفة، اإ�ص���راقيين وم�صائيين، والعلماء، 

مجتهدي���ن واأخباريي���ن، و�ص���اعت التهم بالكف���ر والنفاق والف�ص���ق.. وانت�ص���ر العمل 

بالتنجيم وال�صحر، والأخذ بالأ�صاطير والأوهام. 

لقد ترك نفوذ المت�صوفة )اإذن( اآثاره على غير �صعيد، في الثقافة وال�صيا�صة، الدين 

والمجتم���ع، العلم والفل�ص���فة... اإلخ، وولد مناخًا لم يكن يمكن ل�ص���لطة نا�ص���ئة اأن تكون 

بمناأى عنه، ف�صًا عن اأن تكون قادرة على اإيقافه اأو التحكم به.

ولق���د راجت في مثل هذا المناخ الم�ص���طرب البدع وال�ص���يع، و�ص���اع الدجل وانت�ص���ر 

الدجالون، وتحلق حولهم اأتباع مندفعون غرائزيون، روعوا العامة واأ�صاعوا فيها الخوف 

والرعب. ح�ص���ل ذلك في اإيران نف�ص���ها، وفيما جاورها من بلدان اأو اأ�ص���قاع كانت على 

�ص���لة وثيقة باأحداثها، كما ح�ص���ل في الأنا�ص���ول اأيام ال�صلطان �ص���ليم العثماني، حينما 

اأظه���ر الجاليون بدعتهم، وانتقلوا اإلى اإيران زمن ال�ص���اه عبا�س بعد مقتل زعيمهم. اأو 

كالنقطوية، بدعة محمد نامي، الذي �ص���كن اأحد م�صاجد قزوين زمن طهما�صب، واأطال 

لحيت���ه متظاه���رًا بالتقى والدين، وا�ص���تهر اأمره، والتف حوله النا�س. وهي بدعة ق�ص���ى 
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عليها طهما�ص���ب واختفت زمنًا، ثم عادت اإلى الظهور زمن ال�ص���اه عبا�س، مما ا�ص���طره 

للق�صاء عليها با رحمة والقب�س على روؤ�صائها.

وال�ص���لطة ال�ص���فوية نف�ص���ها ادعت ن�ص���بًا �ص���وفيًا وفاخرت به، ون�ص���رته في العامة، 

ور�ص���خته في اأذهانهم، وا�ص���تندت في حكمها اإليه، وارتقت من خاله اإلى حدود رفيعة 

من القدا�ص���ة والمهابة، مما جعل العامة تعامل ملوكها معاملة المع�ص���ومين، وتن�ص���اع 

لإرادته���م با تردد اأو ت�ص���كيك، وتن�ص���ب اإليهم الكرامات والمعاجز، ك�ص���فاء المر�ص���ى 

وعلم الغيب واأن دعاءهم م�ص���تجاب واأنهم يفتحون الأبواب المو�ص���دة. ح�ص���ل ذلك مع 

ال�ص���اه عبا����س الذي عرف بالبط�س وال�ص���دة والق�ص���وة حتى على اأق���رب المقربين اإليه. 

ون�ص���ب الكثيرون الخوارق اإلى جده طهما�صب، وقبله اإ�صماعيل موؤ�ص�س الدولة ال�صفوية. 

فلقت رفعت العامة هوؤلء اإلى رتبة القدي�ص���ين المالكين لم�ص���ير الب�ص���ر القادرين على 

الت�ص���رف بالأقدار العالمين بالغيب. ا�ص���تنادًا اإلى نزعة �ص���وفية راحت تتف�صى وتطغى 

على العقول فتعطلها، وعلى الفكر فت�صله، تن�صر ثقافة التواكل والعجز والت�صليم، وتر�صخ 

قيم الخوارق وال�صعوذات والكرامات، مق�صية العلم اإلى الهوام�س، مغيبة العقل، معطلة 

الطاقات والإرادات، �ص���اجنة الإبداع في اإ�ص���ار ل فكاك من���ه، ممجدة الجهل والدعوات 

المزيفة الفارغة والروؤيويات والنبوءات والأحام.

ولق���د كان البهائي ي���درك اإلى اأي مدى يخلخل هذا النمط من الثقافة الدينية جوهر 

م���ا يق���وم عليه الدين م���ن مبادئ وقيم، ويدرك كذلك المفا�ص���د الت���ي تولدها مثل هذه 

الظواهر الخطيرة في حياة الب�صر، واإلى اأي دْرك من الإنحطاط والتخلف والجهل يمكن 

اأن تقودها. ولأجل ذلك كان نقده للت�صوف، اأو لظاهرة الت�صوف ال�صكلي، عنيفًا، ل فرق 

بين الظاهرة وبين اآثارها وممار�ص���اتها التي ولدتها في �ص���ياق ن�صوئها وتر�صيخ وجودها 

واكتمالها.

ولقد اأ�صار البهائي في طرف خفي، اإلى التاأثير المدمر لما تروجه ال�صوفية من اأخاق 

زائف���ة وعلم مدعى وزهد م�ص���طنع وتق�ص���ف يخف���ي وراءه رغبة عارمة ف���ي الجاه والمال 
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وال�ص���لطان، ويتخ���ذ من الدين ذريعة لدنيا، والتقوى و�ص���يلة لج�ص���ع، والزه���د اآلة لكتناز 

الثروة، فهوؤلء بنظره: »يدعون الزهد والتقوى من اأجل العز والجاه، ويعتمدون المكر 

والخديع���ة والحيل���ة لت�شخي���ر العوام، واإغ���واء ال�شلط���ان، ويلب�شون لبا����ش الدرواوي�ش، 

ويتظاه���رون اأنه���م من اأهل ال�شلوك، ولكن التقوى الحقيقية لي�شت بما يلب�ش الإن�شان، 

واإنما بما يعتقد، ول ي�شل ال�شاعي اإلى الحق اإل اإذا كان ظاهره كباطنه.«.

وهو يعّر�س بهم في كتاب التدين والنفاق، بل�ص���ان الق���ط فيقول: »اأيها الفاأر، اإن من 

يع���دَّ نف�ش���ه من اأهل الحقيقة يجب اأن يبتعد عن دن�ش الدني���ا، ومنازع النف�ش الأمارة 

.
(1(

والهوى، لأن اأنفا�ش الدنيا.. اإلخ«

ويعر�س كذلك بمظاهر الت�ص���وف ال�ص���كلية على ل�ص���ان الفاأر فيقول: »اأن���ا ماهر في 

الت�ش���وف اإل���ى درج���ة عالية، فاإذا ا�شتط���اع �شخ�ش اأن يدور دورة واح���دة، فاأنا اأ�شتطيع 

اأن اأدور ثالثي���ن اأو اأربعي���ن دورة« فيجيبه القط متهكم���ًا: »األ تعلم عن الت�شوف �شوى 

.
(2(

الدروان؟ اإن القفز والدوران وال�شماع والكذب لي�ش من العقل والكرامة«

والبهائي ي�صف اإقبال هوؤلء على الدنيا وولعهم بها على ل�صان الفاأر فيقول: »اأنا اأي�شاً 

م���ن اأه���ل الت�ش���وف، وه���ذه الفرق���ة ل تقت�شر عل���ى اأكل )نعمة اهلل(... وه���م في اأثناء 

الإعت���كاف وال�شلوك ل ياأكلون �شوى الخب���ز وال�شعير والخل، واأحياناً ل ياأكلون �شيئاً، 

اأم���ا اإذا كانوا ف���ي �شيافة، فاإنهم ياأكلون اإلى الحد الذي تبقى فيه بطونهم مالأى اإلى 

.
(3(

اليوم التالي«

وه���و ينتقد ادعاءاتهم المعاجز والكرامات فيقول على ل�ص���ان الق���ط: »اإن ما ذكرته 

اأيه���ا الف���اأر من كرام���ات المت�شوفة، مح�ش خراف���ة، واأن النا�ش الذي���ن يوؤمنون بهذه 

)التدين والنفاق، �س78).  (1(

)م.ن، �س79و 96).  (2(

)م.ن، �س80).  (3(
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. »وهم يمار�ش���ون ديناً خا�شاً قائماً عل���ى ال�شعوذة، 
(1(

الخراف���ات جهل���ة ول عقل له���م«

ويقول���ون كالم���اً ل يوؤي���ده عقل ول نقل، واإنم���ا هو مبني على التقلي���د وهوى النف�ش 

. »وهم اإنما يحدث لهم ذلك من اأثر ال�شراب والترياق الذي ي�شعر 
(2(

وخداع ال�شيطان«

الجاه���ل ب�شببه بجذبة ي�شمئز منه���ا العلماء العقالء، ومثل اأولئك المجذوبين كمثل 

رج���ل ف���ي بح���ر عميق بعيد الق���رار، وهو بال يدي���ن اأو رجلين، ول يع���رف ال�شباحة... 

واأدعي���اء الت�ش���وف اأولئ���ك، األق���وا اأنف�شه���م في بح���ر الفكر العمي���ق والخي���ال البعيد، 

دون اأن ي�شتعين���وا ب�شفين���ة ال�شريع���ة، اأو ق���ارب الحقيقة، وبدون م���الح العلم، والربان 

المر�ش���د، وه���و يجهلون ال�شباح���ة، فوقعوا فري�ش���ة تم�شاح ال�شيطان، ف���ي دوامة بحر 

. والبهائي اإذا كان ينتقد المت�ص���وفة بهذه الق�ص���وة لاآفات التي تجلبها 
(3(

البط���الن..«

دعوته���م، فهو ينتقد بنف�س الدرجة م���ن يجري في اإثرهم ويتبع خطواتهم من مريدهم، 

الذي���ن ي�ص���فهم بالحمق لت�ص���ديقهم دع���اوى �ص���يوخهم، واعتبارهم كام مر�ص���دهم 

اأعظم من كام عي�ص���ىQ، واأن دعاءه م�ص���تجاب.. اإلخ. وهوؤلء ما اإن ي�صدقوا ذلك 

من م�ص���ايخهم حت���ى يدخلوا في طريقهم ويبتلوا ب�ص���طحاتهم واأكاذيبه���م وخرافاتهم، 

وي�ص���بحوا اأ�ص���رى الظن والوهم. والأحمق الجاهل الأعمى قليل الذوق والإح�صا�س، كما 

ه���و حال هوؤلء المريدين، لن تجلَوا الحقائق الإلهية �ص���داأ عقولهم و�ص���عورهم، وهم ل 

لون مما يمار�صون �صوى الهم والغم والنحول.. اإلخ. يح�صٍّ

ول ينبغي ا�صتنادًا اإلى مثل هذا الموقف ال�صديد الق�صوة من الت�صوف اأن نفهم رف�س 

البهائي للت�ص���وف في جملته، فلقد كان هو نف�صه �صوفيًا بمعنى ما، اإذا فهمنا الت�صوف 

نمط���ًا ف���ي العي�س يغلب عليه الزهد وال���ورع والتقوى وتجنب النغما����س في ماذ العي�س 

واأطايبه، اإذ البهائي كان على �ص���يء من ذلك معتد به في تجربة حياته، اأو اإذا ما فهمنا 

)م.ن، �س81-82 و�س133 و136).  (1(

)م.ن، �س141).  (2(

)م.ن، �س149-148).  (3(
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الت�ص���وف روؤية قلبية تمتلئ به���ا النف�س بجال الوجود الإلهي وجمال���ه، كما كان الحال 

مع مت�ص���وفة كبار كان البهائي يجّلهم ويقّدر تجربتهم وي�صت�صهد بها، ولقد كان البهائي 

نف�ص���ه على �ص���يء من ذلك قلَّ اأو كثر، نطقت به اأ�ص���عاره العرفانية الوجدانية العميقة، 

�صواء منها الفار�صي والعربي. ما كان ينتقده اإذًا هو الت�صوف ال�صكلي، اأو ما كان ينت�صر 

ويروج با�صم الت�صوف من طرق �صعوذة وطقو�س �صكلية، راحت تتر�صخ منذ زمن في بيئة 

الم�ص���لمين مترافق���ة مع خواء وانحدار ف���ي القيم الأخاقية ل �ص���ابقة لهما، ومع انهيار 

لمكان���ة العقل ودوره ولقيمة المعرفة، ومع اختال في الممار�ص���ة ال�صيا�ص���ية وت�ص���وه في 

المعارف الدينية والمعتقدات... ما اأعنيه باخت�ص���ار هو اأن البهائي كان يق�ص���د الطرق 

وال�ص���عوذات، ودعاوى الكرامات والروؤى والأحام والخوارق والعلم بالمغيبات وما �صابه 

ذلك، مما كان له اأبرز الأثر في م�صار التجربة التاريخية للم�صلمين وفي م�صار ح�صارتهم.

د- الوعظ والطريق الو�شط )على �شبيل الخاتمة(

كل �ص���يء اإذن- كان ي�ص���ي في ع�ص���ر البهائي بالتطرف، تطرف في الدين، وتطرف 

في ال�صيا�صة، وتطرف في الزهد، وتطرف في الطقو�س، وتطرف في الج�صع واندفاع في 

الغرائ���ز. ولم يكن البهائي يجد مخرجًا من ذلك اإل باتباع الو�ص���طية والإعتدال طريقًا 

يقلل من اأخطار النحراف والتزمت والتقوقع والغلو، فراح يدعو اإليها بلغة الواعظ الذي 

ي���درك عمق الأزمة، لكنه ل يمل���ك حلولها الواقعية. والوعظ موقف �ص���عور اأكثر مما هو 

موقف عقل، وموقف تاأوه واإح�ص���ا�س ماأزوم ي�ص���ي بالعجز والإحباط اأكثر مما هو موقف 

اإرادة �صجاعة للتغيير، مع و�صوح روؤية وثقة موقف. والبهائي يعلن عن الو�صطية وطبيعتها 

من خال تق�ص���يم النا�س اإلى ثاثة اأق�ص���ام، فيقول: »اإن جماعة ل هّم لهم �شوى الدنيا 

وجمع المال والمنال.. وجماعة ان�شرفوا اإلى العمل من اأجل الآخرة، ونف�شوا اأيديهم 

م���ن الدني���ا، وهم ليل- نهار يتاأ�شفون على �شوء اأحواله���م، ول يفكرون اإلى في الحياة 

الثاني���ة، وج���دوا الخال�ش في الإبتع���اد عن النا�ش، وفي الإعتكاف ف���ي زوايا الن�شيان، 

والإن�ش���ان ال���ذي يختار العزلة، ويقف���ل على نف�شه الأبواب مح���روم ويائ�ش من جميع 
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 .
(1(

الكم���الت، وق���د قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: »خير الأمور اأوا�شطها«

فه���ل كانت تنهي���دة البهائي تلك تنهيدة يائ����س من تغيير الحال؟ وهل ق���ّدر لها اأن تجد 

�صدى في عالم م�صطرب مندفع نحو انهياره )كما كان حاله زمن ال�صفويين( المحتوم 

عل���ى غير �ص���عيد؟ وهل كان يمكن له، عبر هذا ال�ص���وت الخاف���ت المعتر�س من طرف 

خفي على اأو�صاع ع�صره، اأن يقول واثقًا: »اهلل اإني قد بلغت«.

)التدين والنقاف، �س113-111).  (1(
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 العالقات اللبنانية اإليرانية 
من العصر اإلخميني... إلى العصر الخميني

د.علي نور الدقت))) 

عراقا التواصل نيت لبنان وإقران:

ج���������ى ب�����ج�����م�����اِل�����ِهَب��������َل��������������َغ ال��ُع��َل�����������������������ى ب��ك��م�����������اِل�����������ِه ك�����������ص�����َف ال���������دُّ

�����ن�����َت ج�����م�����ي�����ُع ِخ���������ص����ال����ِه ����ص�������������������لُّ���وا ع��������ل�����������ي��������ِه واآل�����������������������ِهَح�����������صُ

هذان البيتان، اللذان تغلغا في وجدان الفكر العربي، منذ اأكثر من �ص���بعة قرون... 

، وما هما 
(2(

هما لل�صاعر الفار�ص���ي الكبير �صعدي ال�صيرازي )ت �صنة 694هـ/ 1294م(

في حقيقة الأمر، �صوى َحْلقة من حلقات التوا�صل الكثيرة، التي جمعت بين اإيران والعرب 

على وجه العموم... وبين اإيران ولبنان على وجه الخ�صو�س.

وه���ذه العاقة بين لبنان واإيران وخافًا لما قد يتوهمه البع�س هي عاقة موغلة في 

اأعم���اق الزم���ن، وبالأخ�س، بعد اأن جمعتهما الجغرافيا في زم���ن داريو�س الأول )522ـ  

اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية.  (1(

- �ص���يخ �صيراز �ص���عدي: »ُكل�صتان« �س : 29 ت�ص���حيح متن و�صرح لغات: ح�صين ا�ص���تادولي، چاپخانه �صفق،   (2(

تهران، 1376 هـ.�ش.



العخقات اللبنانيا ااقرانيا مت العصر ااخميني... إلى العصر الخميني 

- 70 -

486 ق.م.( ف���ي امبرطورية واح���دة، هي المبرطورية الفار�ص���ية الإخمينية، حيث كان 

للبنان )فينيقيا( دور فاعل في مجريات الأحداث فيها، وفي تمكينها في اأن تكون الدولة 

.
(1(

العظمى في العالم.. في ذلك الزمن )اأنظر الخارطة(

- عندما ق�ص���م داريو�س امبراطوريته عام )515 - 514 ق.م( اإلى ع�ص���رين ولي���ة، كانت المدن الفينيقية،   (1(

�صمن الولية الخام�صة )فيليب حتي: تاريخ لبنان«، دار الثقافة، بيروت( وكانت »�صور« عا�صمة لهذه الولية. 

ومقرًا لقيادة القوة البحرية، ت�ص���ن منه الغارات على ال�ص���واحل الم�ص���رية واليونانية... كما اتخذت مركزًا 

ل�صرب ال�صكة... كذلك لعبت �صيدون وجبيل، دورًا فاعًا في تكري�س عظمة هذه المبرطورية. اأنظر:

د. �صامي اأحمد ور�صا جواد الها�صمي: »تاريخ ال�صرق الدنى القديم« �س 105، وزارة التعليم العالي، بغداد. ل.ت

انظر كذلك ح�ص���ن پيرنيا و عبا�س اإقبال اآ�ص���تيانى: »تاريخ اإيران اأز اآغازتا انقرا�س قاجاريه« �س.65 و 73.ن�ص���ر 

معيار علم، طهران، اأول 1389هـ.�ش.
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د.علي نور الدقت 

أدلا ألرقا:

ولع���ل الآثار المكت�ص���فة في المناطق، والم���دن اللبنانية المختلف���ة... والتي تعود اإلى 

الحقب���ة الفار�ص���ية الإخميني���ة )335- 538 ق.م.( ه���ي خير دليل على م���ا ذهبنا اإليه، 

وذلك، كما في:

�صيدا: فقد لعبت �صيدا)على �صبيل المثال( اإلى جانب �صور، دورًا بارزًا في اأيام الدولة 

الفار�صية... �صيما اأنها كانت تمدُّ الفر�س اأي�صًا، بالمراكب والبحارة. ِلفْر�س �صيادتهم على 

الحو�س ال�صرقي للبحر المتو�صط، على ح�صاب الم�صريين والإغريق. فما كان من الفر�س، 

اإل اأن رّدوا الجميل اإلى �ص���يدا، واأقاموا فيها للحاكم، ق�ص���رًا على طراز الق�ص���ور الملكية 

 )اأنظر ال�ص���ورتين 
(1(

الفار�ص���ية، التي اأن�ص���اأها داريو�س الأول في عا�ص���مته »پر�شپولي�ش«

رقم1 و2(، وكما اأن�صاأوا فيها محمية طبيعية ذاع �صيتها، كانت تعّج بالحيوانات الغريبة.

�صورة رقم 1 من معبد ا�صمون )�صيدا(

- تقع »پر�ص���پولي�س« على بعد 57 كلم اإلى ال�ص���رق من �ص���يراز، وما تزال اآثارها الفخمة، ت�ص���هد بعظمة تلك   (1(

المبرطورية. اأنظر حولها: »پر�ص���پولي�س، پايتخِت هخامن�س« انت�ص���ارات فرهنَك�ص���راي ميرد�ص���تى، تهران، 

1386 هـ �ش.
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�صورة رقم 2

وما يوؤكد على مكانة �ص���يدا المميزة، في الإمبرطورية الفار�صية، اآنذاك )ف�صًا عن 

الن�ص���و�س التاريخي���ة( تلك الآثار المهمة التي تعود اإلى تل���ك الحقبة... والتي ل تتوقف 

عن الظهور في العديد من اأحياء �صيدا، ومنها على �صبيل المثال:

النواوي�ش »المقببة« التي اكت�صفت �صنة 2004 في مغارة مدفنية في »حي الدكرمان« 

)اأنظر ال�ص���ورة رقم 3(، كذلك، الرقم الم�ص���مارية، التي اكت�صفت منذ �صنتين تقريبًا، 

في »حفرية الْفِرير«، قرب »البوابة الفوقا«، والتي يعود تاريخها اإلى تلك الفترة اأي�صًا.
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د.علي نور الدقت 

�صورة رقم 3 )نواوي�س حي الدكرمان- �صيدا(

ولعل ال�ص���اهد الأهم في هذه المدين���ة، يقع في »معبد اأ�شم���ون«، الذي ُبني في اأثناء 

تلك الحقبة الم�ص���رقة من تاريخ �صيدا، حيث ما زالت م�صطبة الع�صر الفار�صي، ُتعتبر 

من اأهم واأكبر الأق�ص���ام المتبقية حتى اليوم، في اأطال ذلك المعبد... )اأنظر ال�صورة 

رقم4 ومخطط المعبد »من�شورات وزارة ال�شياحة«).

�صورة رقم 4 )معبد ا�صمون(
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جبيل: وما ينطبق على �ص���يدا، ي�ص���رى مثُله على مدينة جبيل اأي�صًا... حيث عثر في 

حفري���ات المدينة على بقايا تعود اإلى الحقبة الفار�ص���ية. بيد اأن اأب���رز هذه البقايا على 

الإطاق، هي القلعة الفار�ص���ية، التي ما تزال جدرانها ال�ص���خمة، منت�ص���بة اإلى جانب 

���ور القديم للمدينة. مما ي�ص���ير اإلى ال���دور الخطير الذي لعبت���ه جبيل، على خارطة  ال�صُّ

النظ���ام الدفاع���ي الفار�ص���ي، على الحو�س ال�ص���رقي للبحر المتو�ص���ط. )اأنظر �ص���ورة 

المخطط الأثري لقلعة جبيل(.
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غابة الهرمل: لي�صت الآثار المكت�صفة في المدن الداخلية اللبنانية، كبعلبك والهرمل 

وغيرهما... والتي تعود اإلى الحقبة الفار�صية اأي�صًا، ل تقّل اأهمية عن مثياتها في مدن 

ال�صاحل اللبناني... غير اأن ما اأود التركيز عليه هنا، هو غابة الأرز وال�صنوبر، وغيرهما 

من الأ�صجار ال�صخمة، التي كانت تغطي الجباَل المحيطَة بالهرمل، فكما تباهى الملوك 

الآ�ص���وريون والبابليون في �ص���جاتهم التاريخية، اأو في نقو�ص���هم ال�ص���خرية في محيط 

هذه المدينة )وخ�صو�ص���ًا في بْري�صا واأكروم(... من اأنهم جلبوا اإلى اأ�صور وبابل، جذوع 

الأرز وال�ص���نوبر المقطوع من الغابات اللبنانية... كذلك تباهى الملوك الُفُر�س... حيث 

 اأن اأج���زاء كبيرة من الق�ص���ور الملكية التي بناها داريو�س الأول في عا�ص���مته الجديدة 

» پر�شپولي�ش«... هي من خ�ص���ب الأرز وال�ص���نوبر الذي حمل من ه���ذه الغابة اللبنانية: 

بل لقد حول الملوك الُفُر�س هذه الغابة اإلى »محمية ملك الملوك«، حيث تركت العهدة 

والعناية بها، للم�ص���وؤولين الملكيين فقط. ول ي�ص���تبعد الموؤرخون، اأن يكون تجروؤ المدن 

الفينيقية )وقد اأتحدت في فيدرالية في طرابل�س( على تاأمين الخ�ص���ب لبناء اأ�ص���طولها 

البح���ري، من »محمية ملك المل���وك«... قد اأدى اإلى اهتزاز التفاهم ال�ص���مني، الذي 

كان قائم���ًا بي���ن الفر�س والفينيقيين. وم���ن ثم اإلى ثورة هذه المدن الفينيقية �ص���دهم، 

�صنة 351 ق.م. الأمر الذي انتهى باإحراق �صيدا وتدميرها، لأخذها المبادرة في اإ�صعال 

هذه الثورة.

التواجد البشري الفارسي:

قبل الفتح العربي: وكما ا�ص���تمرت الآثار الفار�صية في التواجد فوق اأر�س لبنان منذ 

القرن ال�ص���اد�س قبل المياد وحتى اليوم... كذلك، فاإن العن�ص���ر الب�صري الفار�صي لم 

ينقطع عن التواجد بين َظهَرانينا منذ ذلك الحين وحتى ع�صرنا هذا )2012م(.

ويذكر التاريخ، اأنه حتى بعد الحملة التي قادها الإ�ص���كندر المقدوني )ت323 ق.م.( 

�ص���د المبرطورية الفار�ص���ية في ال�ص���رق )�ص���نة 331 ق.م( والتي انتهت بالق�صاء على 
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 اإ�شتمر الوجود 
(1(

هذه الإمبرطورية واإحراق عا�صمتها » پر�شپولي�ش » )�شنة 330 ق.م.(

الفار�شي مكثفاً في لبنان.

كم���ا يتح���دث التاري���خ، عن معارك كثي���رة جرت في الرب���ع الأول من القرن ال�ص���ابع 

المي���ادي، بي���ن الفر�س والبيزنطيي���ن في ال�ص���واحل اللبنانية، بع���د اأن كان الفر�س قد 

ع���ززوا تواجدهم في بادنا في فترات �ص���ابقة، خال حكم الدولة ال�صا�ص���انية )224- 

.
(2(

651م(... واإلى قبيل الفتح العربي )اأي حتى �صنة 628 ميادية(

بعد الفتح العربي: اإ�ص���تمر التواجد الب�صري الفار�صي في بادنا خال الفتح العربي 

للبنان، وت�صير كتب التاريخ، اإلى اأن القائد العام للجي�س العربي الإ�صامي اأبا عبيدة بن 

الج���راح، عندما فتح بعلبك �ص���نة 14 هـ/ 635م... قد اأعط���ى الأمان لأهل هذه المدينة 

.
(3(

»ُرومها وُفر�شها وَعربها«

وم���ع تو�ص���ع الفتوحات في باد ال�ص���ام، وخروج كثير من �ص���كانها ال���روم مع الجي�س 

البيزنط���ي... خلت الثغور اللبناني���ة ممن يدافع عنها، الأمر الذي دف���ع بمعاوية بن اأبي 

�ص���فيان، اإلى ا�ص���تقدام جماعات من الفر�س، واإ�ص���كانهم في مدن ال�صاحل، وغيرها من 

.
(4(

الأماكن التي خلت من �صكانها الأ�صليين

ولم ينقطع هذا التوافد الفار�صي على منطقتنا لأ�صباب كثيرة ومتنوعة... وبالأخ�س، 

اأن باد فار�س، قد اأ�ص���حت من اأهم الوليات في الدولة العربية، في الع�ص���رين الأموي 

والعبا�ص���ي، وبات العن�صر الفار�صي من اأهم العنا�ص���ر الفاعلة فيها، والمداِفع عن باد 

- اأنظر: د. �ص���امي �ص���عيد اأحمد، ر�صا جواد الها�صمي: »تاريخ ال�صرق الأدنى القديم، اإيران والأنا�صول« �س   (1(

129 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ل تاريخ.

- كان الفت���ح العرب���ي للمناطق اللبنانية بين �ص���نتي 633 - 636 م بقيادة ابي عبيدة الجراح.. اأنظر: محمد   (2(

علي مكي: »لبنان من الفتح العربي اإلى الفتح العثماني«.�س 12 - 29، دار النهار، بيروت، 2006 م.

- الب���اذري: »فت���وح البل���دان« 136، المكتب���ة التجارية الكبرى، م�ص���ر، 1959م. اأنظر: »لبن���ان من الفتح   (3(

العربي« 24 م.�س.

- اأنظر: »لبنان من الفتح العربي« 32 م.�س.  (4(
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الم�ص���لمين وم�ص���الحهم. وفي هذا الإط���ار يذكر اأحد الموؤرخي���ن البيزنطيين )الروم( 

المعا�ص���رين لامبرطور البيزنطي جان )يوحنا( رم�ص���ي�س والمع���روف عند الموؤرخين 

الع���رب با�ص���م »اب���ن ال�شم�شقي���ق« )ت. �ص���نة 976م(، اأن ه���ذا الأخي���ر، عن���د هجومه 

عل���ى ال�ص���احل اللبناني �ص���نة 975 م »كان���ت اأمام���ه الجماع���ات الإ�شالمي���ة والأرمنية 

 .
(1(

والفار�شية...«

كذل���ك، ف���اإن الممالي���ك الذين حكموا م�ص���ر وب���اد ال�ص���ام )ومنها لبن���ان( َرْدحًا 

طوي���ًا م���ن الزم���ن )1254- 1516م(... كان اأغلبه���م م���ن الأت���راك والأذربيجانيين 

والمغ���ول والفر�س. اأ�ص���ف اإلى هذا، اأن ه���وؤلء المماليك، ومن قبله���م الأيوبييون الذين 

كانوا يحكمون بادنا... ا�ص���تنجدوا خال �صراعاتهم مع ال�صليبيين، بالقبائل الُكردية 

والتركماني���ة والإيراني���ة المحاربة. فا عجب بعد هذا، اإذا ما راأينا ال�ص���اعر الفار�ص���ي 

الكبير، �ص���عدي ال�صيرازي، ي�صقط اأ�ص���يرًا في اأيدي ال�ص���ليبيين، وهو يدافع عن مدينة 

.
(2(

طرابل�س اللبنانية

اأما في القرون الأخيرة، فقد كان للوجود الفار�صي في لبنان اأ�صبابه المتنوعة، وعلى 

كل الم�ص���تويات، وفي مختل���ف المجالت... لذلك، لي�س من الغراب���ة، اأن ناحظ اليوم، 

وجوَد كثير من اأ�ص���ماء العائات اللبنانية العريقة... من اأ�ص���ول اإيرانية، مثل: العجمي، 

الإيراني، الأ�صفهاني، ال�صيرازي، القزويني، الهمذاني، الميرزا، الآغا، واآغابي، همدر، 

زنكر، حمادة، ع�صيران، لوا�صاني، �صم�صارزاده وغيرها... كما ل يخفى اأن عددًا ل باأ�س 

ب���ه من الإيرانيين، يقيمون في لبنان الآن، ب�ص���بب م�ص���اهرتهم لعائ���ات لبنانية... اأو 

ب�صبب اأعمالهم التجارية، اأو ب�صبب الدرا�صة.. اأو غير ذلك.

- ن.م. 91.  (1(

- د. اأحم���د لوا�ص���اني: »الرواب���ط العربي���ة الإيرانية« مجلة، »الر�ص���د« عدد 60 �س 68 - 91، الم�صت�ص���ارية   (2(

الثقافية الإيرانية، بيروت، 1996م.
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تنوش العخقات التارقخيا نيت لبنان وإقران:

الواق���ع، اإن العاق���ات التاريخية التي وّثقت ُعَرى التوا�ص���ل بي���ن البلدين، اأو التي ما 

زال���ت تربطهم���ا... هي عاقات متنوع���ة، تختلف في قوتها اأو �ص���عفها، في ديمومتها اأو 

انقطاعها... بين ع�ص���ر وع�ص���ر.. تبع���ًا لطبيعتها والظروف المحيطة به���ا، اأو الموؤثرة 

فيها. ومن اأهم هذه العاقات:

العالقات ال�شيا�شية: لم تكن العاقة ال�صيا�ص���ية بين اإيران ولبنان قبل الفتح العربي 

وا�ص���حة المعالم، لأن لبنان لم يكن في يوم من الأيام دولة م�ص���تقلة، بل هو على الدوام، 

ج���زء من ه���ذه المبرطورية اأو تلك، اأو خا�ص���ع لو�ص���اية دولة ما، لذل���ك، فاإن عاقاته 

ال�صيا�صية مع الآخرين، كانت تحكمها عاقة ال�صيد بالم�صود.

اأما بعد الفتح العربي وانت�ص���ار الإ�ص���ام، فقد تبدل الو�صع تمامًا، لأن كليهما )لبنان 

واإي���ران( بات جزءًا من الدولة العربية النا�ص���ئة، وبالتالي �ص���ار تنق���ل الأفراد بين هذا 

الجزء وذاك.. هو تنقل المواطنين داخل الدولة الواحدة.

 واإ�ص���تمر الواقع كذلك، اإلى اأن بداأت الدولة العبا�ص���ية في التفكك في اأوا�صط القرن 

الثالث الهجري، فراحت تظهر في اإيران دويات فار�ص���ية م�ص���تقلة، كالدولة ال�صامانية 

ثم الغزنوية ثم ال�ص���لجوقية... حتى جاء المغول في منت�ص���ف القرن ال�ص���ابع الهجري، 

ليجتاحوا منطقة ال�صرق الأو�صط باأ�صرها. 

ولكن مع تفكك دولة التيموريين )ن�ص���بة اإلى تيمورلنك ت. 1405م( في اأوائل القرن 

العا�ص���ر الهجري، راحت تقوم مكانها من جديد دويات فار�صية متعددة... منها الدولة 

ال�ص���فوية )ن�صبة اإلى ال�صيخ �ص���في الدين الأردبيلي(، حيث ا�صتطاع اأحد اأحفاد ال�صيخ 

المذكور� والذي ُعرف فيما بعد با�ص���م ال�صاه ا�ص���ماعيل ال�صفوي، الذي اعتنق المذهب 

الإمامي الإثني ع�ص���ر� اأن يوؤ�ص����س مع اأتباعه دولة جديدة قوية، ا�صتطاعت ب�صط نفوذها 

تدريجي���ًا على اإيران، حيث ُعرفت با�ص���م الدولة ال�ص���فوية. وقد امتد حكمها من �ص���نة 
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906هـ/ 1500م اإلى �صنة 1145هـ/ 1732م... متخذة من اأ�صفهان عا�صمة لها..

مع هذه الدولة ال�صفوية، عرف لبنان � الذي بقي يتنقل من احتال اإلى احتال، ومن 

و�صاية اإلى اأخرى � نوعًا من العاقات ال�صيا�صية غير المبا�صرة... وذلك، من خال اأحد 

اأبنائه العامليين، ال�صيخ محمد بن علي خاتون )من بلدة جويا �صرقي �صور( الذي وبعد 

اأن تولى من�ص���ب »ال�شدارة العظمى« في �ص���نة 1038هـ/ 1628م، في مملكة حيدر اآباد 

في الهند، في عهد ال�ص���لطان عبداهلل، ابن ال�ص���لطان محمد قطب �ص���اه ال�صابع... تولى 

ال�ص���فارة بين ال�ص���لطان عبداهلل المذكور، وبين ال�صاه عبا�س ال�ص���فوي )ت. 1038هـ/ 

1629م( اأ�ص���هر ملوك ال�ص���فوية واأهمهم؛ ول يزال ر�ص���م ال�ص���يخ خات���ون محفوظًا في 

.
(1(

المتحف البريطاني حتى اليوم

 اأم���ا ف���ي عهد الدول���ة القاجارية )التي اأ�ص�ص���ها محم���د خان قاجار �ص���نة 1796م( 

وا�ص���تمر حكمها حتى قيام الدولة البهلوية )�ص���نة 1925م(، فل���م تكن بيروت لتخلو من 

قنا�صل لهذه الدولة. وفي هذا المجال، يذكر الرحالة الإيراني »فرهاد ميرزا« في كتابه 

»�شفرنامه فرهاد ميرزا«، اأنه عندما زار بيروت عام 1876م )زمن ال�صاه نا�صر الدين( 

ا�ص���تقبله في المرفاأ »ا�شكندر بك، قن�شل دولة اإيران العلية، وهو ابن اليا�ش بك«. وفي 

كتابه: »�شفرنامه حاجي بيرزاده«، يذكر الرّحالة بيرزاده، اأن قن�ص���ل اإيران في بيروت 

.
(2(

�صنة 1887، كان ا�صمه ح�صن خان ابن الحاجى محمد خان

كذل���ك، فق���د قام���ت عاقات �صيا�ص���ية مبا�ص���رة بين ه���ذه الدول���ة و»جب���ل عامل«، 

وخ�صو�ص���ًا بعد ثورة الزعيم العاملي حمد البك المحمود )ت. �صنة 1269هـ/ 1852م( 

�ص���نة 1840ه� على الم�ص���ريين، وتمكنه من اإعادة الباد اإلى ال�ص���لطة العثمانية، حيث 

- »مجلة العرفان« المجلد 28 �س 226، اأنظر. محمد كاظم مكي. »الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل«   (1(

�س 27، دار الأندل�س، بيروت 1982.

- كان �صاه اإيران في ذلك الوقت هو ال�صلطان القاجاري نا�صر الدين �صاه الذي دام حكمه حتى �صنة 1313 هـ. 1896 م   (2(

اأنظر ح�صن پيرنيا وعبا�س اقبال ا�صتياني: »تاريخ اإيران، از اآغازتا انقرا�س قاجاريه« �س 810. ن�صر معيار علم، 1389 

ه� �س. كذا اأنظر: طوني الحاج »لبنان في مراآة رّحالة اإيرانيين« �س. 129 و151. من�صورات لوا�صان، بيروت 2009 م.
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اأهدت���ه الدولة العثمانية »�شيفاً مر�شعًة قب�شت���ه بالجواهر، با�شم الح�شرة ال�شلطانية 

وفّو�ش���ت اإلي���ه حكومة جب���ل عامل.. كما اأهداه �شاه اإيران �ش���اًل من الك�شمير الثمين، 

.
(1(

وطائراً من البزاة«

وف���ي العام 1265هــــ/ 1849م عّين �ص���اه اإيران المذكور )نا�ص���ر الدين �ص���اه( اأحد 

وجهاء �صيدا، ح�ص���ين اإبراهيم ع�صيران، �صهبندرًا )قن�صًا( لإيران في �صيدا، ومنحه 

مع عائلته الجن�ص���ية الإيرانية. وبعد وفاة ح�صين ع�صيران، و�صعت الدولة العثمانية يدها 

على اأماكه بحجة اأنها اأماك لاأجانب، الذين ل يحق لهم التملك في ال�صلطنة، فتوجه 

ابنه علي اإلى الأ�ص���تانة ل�ص���تعادة اأماك والده الم�ص���ادرة، وقد اأ�ص���عفه الحظ، اأنه بلغ 

الأ�صتانة، وقد قدم اإليها �صاه اإيران، فالتقاه فيها، واأنعم عليه، وعّينه مكان اأبيه قن�صًا 

لإيران في �صيدا.. وتو�صط له عند ال�صلطان العثماني عبد الحميد، ل�صت�صدار »َفَرمان« 

يعي���د له اأماكهم الم�ص���ادرة. فا�ص���تجاب ال�ص���لطان عبد الحميد لذل���ك، مع منح علي 

ع�صيران لقب »اأفندم« )الأفندي(.

وبعد وفاة القن�صل علي، ُعّين ابنه عبداهلل )والد الرئي�س عادل ع�صيران ت.1998م( 

.
(2(

قن�صًا لإيران في �صيدا اأي�صًا

في العصر الحدقث:

 ثم عادت العاقات ال�صيا�صية لتنمو من جديد بين اإيران ولبنان، بعد تاأ�صي�س الدولة 

 على يدي ال�ص���اه ر�ص���ا بهلوي )ت. 1944م( ثم مع نجله ال�صاه 
(3(

البهلوية �ص���نة 1925 م

محمد ر�ص���ا بهلوي )ت. 1980م(. حيث افُتتحت اأول قن�ص���لية عامة لإيران في بيروت، 

في اأيلول عام 1942م. وبعد ا�ص���تقال لبنان بثاث �ص���نوات، اأي في �ص���نة 1946م، رفع 

- محمد جابر اآل �صفا: »تاريخ جبل عامل« �س 156. دار النهار للن�صر، بيروت، 1981 م.  (1(

- كان قنا�صل اآل ع�صيران يتنقلون ما بين �صيدا، وقرية »القنطرة«. �صرقي وادي الحجير. في جبل عامل.  (2(

- اأنظ���ر: دوروثيا كرافول�ص���كي »العرب واإي���ران« �س 263. دار المنتخب العربي، توزيع الموؤ�ص�ص���ة الجامعية   (3(

للدرا�صات والن�صر، بيروت 1413 هـ / 1993م.
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م�ص���توى التمثيل الدبلوما�ص���ي بين البلدين اإلى م�ص���توى »وزير مفو�ش« ثم اإلى م�ص���توى 

�صفير عام �صنة 1958... في الوقت الذي كانت فيه اإيران، قد ارتبطت بلبنان، بعاقات 

متينة، منذ خم�ص���ينيات القرن الما�ص���ي )القرن الع�ص���رين(.. وهي الفترة التي �صهدت 

بروز المد العروبي النا�ص���ري )ن�ص���بة اإلى الرئي�س الم�ص���ري جمال عبد النا�ص���ر، ت. 

1970م( مع محاولة تاأ�ص���ي�س جبهة معار�صة له، متمثلة ب� »حلف بغداد« الذي كان ي�صم 

اإل���ى الأميركيين )الوليات المتح���دة الأميركية( كًا من رئي�س ال���وزراء العراقي نوري 

ال�ص���عيد )ت. 1958م( و�ص���اه اإيران محمد ر�ص���ا بهل���وي، والرئي�س اللبنان���ي كميل نمر 

�صمعون )ت. 1987م(.

لهذا، توطدت العاقات في تلك الفترة بين اإيران ولبنان، حيث ح�صلت حركة 

دبلوما�ص���ية كثيفة، ل �ص���يما من جانب طهران باتجاه بيروت... اأدت اإلى قيام 

تعاون اقت�صادي وثقافي بينهما... اإلى جانب التعاون ال�صيا�صي والمخابراتي.. 

 وجود مكثف ف���ي لبنان والعراق، 
(1(

اإذ كان للمخاب���رات الإيراني���ة »ال�شاف����اك«

للتن�ص���يق مع �صلطات البلدين، للحدِّ من المدِّ النا�صري، ومطاردة المعار�صين 

لل�صاه.

غير اأنه بعد ثورة العام 1958م في لبنان، ومجيء اللواء فوؤاد �ص���هاب )ت. 1973م( 

اإلى الحكم، اأ�صيبت العاقات بين البلدين، بحالة من الركود.. لأن الرئي�س فوؤاد �صهاب 

كان حري�ص���ًا على �صيا�ص���ة متوزانة مع العرب.. وعلى �صيا�صة تطبيع عادية مع باقي دول 

ال�صرق الأو�صط.

هذا الأمر، �ص���جع فئة كبيرة من المعار�ص���ين لحكم �ص���اه اإيران للجوء اإلى لبنان، 

حيث احت�ص���نهم الإمام ال�ص���يد مو�ص���ى ال�ص���در، والذي ن�ّصق معهم: �ص���واء من حيث 

- »ال�ص���افاك«، بالفار�ص���ية : »�ص���اواك« وه���ي اخت�ص���ار: »�ص���ازمان امني���ت واطاع���ات ك�ص���ور« )منظم���ة   (1(

ال�صتخبارات والأمن الوطني(. تم تاأ�صي�س جهاز ال�صافاك في اإيران بم�صاعدة وكالة المخابرات الميركية 

)C.I.A( عام 1957م. وكانت مهمته قمع المعار�صين ل�صاه اإيران وا�صتهدافهم في الداخل والخارج.



العخقات اللبنانيا ااقرانيا مت العصر ااخميني... إلى العصر الخميني 

- 82 -

ن�ص���اطاتهم �ص���د ال�ص���اه، اأو من حيث النهو�س بطائفة الم�صت�ص���عفين في لبنان، من 

خال تاأ�ص���ي�س »حركة المحرومين«، وبالأخ�س جناحها الع�صكري »اأفواج المقاومة 

اللبنانية« )اأمل(. حيث كان الرجل الثاني فيها، بعد الإمام ال�صدر، الدكتور ال�صهيد 

.
(1(

م�صطفى �صمران

غي���ر اأن هذه الفترة، �ص���هدت قطع العاقات الدبلوما�ص���ية بين لبن���ان واإيران، على 

خلفية عدم ت�ص���ليم لبنان، اأول مدير لل�ص���افاك، الجنرال تيمور بختيار )ُقتل في باري�س 

�صنة 1991م( �صنة 1969م اإلى حكومة ال�صاه؛ ولم ت�صتاأنف هذه العاقات ب�صورة كاملة 

اإل ف���ي عام 1971م بعد و�ص���اطة قام بها الرئي�س كميل �ص���معون، حي���ث ُعّين من »خارج 

الم���الك«، الأ�ص���تاذ خليل الخليل، �ص���فيرًا للبنان ف���ي طهران، وذلك ف���ي عهد الرئي�س 

�صليمان فرنجية )ت 1992م(.

نعد الثوره ااسخميا في إقران )نداقا العصر الخميني):

ومع نجاح الثورة الإيرانية بقيادة الإمام ال�صيد روح اهلل الخميني )1920- 1989م( 

في اإطاحة نظام ال�صاه محمد ر�صا بهلوي في �صباط 1979م، دخلت اإيران ع�صرًا جديدًا 

وبكل المقايي�س.. األ وهو الع�ص���ر الخميني، حيث اأخذت العاقات ال�صيا�ص���ية اللبنانية 

الإيرانية تتطور ب�صكل مت�صارع...

- ه���و اأول وزي���ر دف���اع اإيران���ي، بعد نج���اح الثورة الإيراني���ة في اطاحة ال�ص���اه محمد بهلوي في 11 �ص���باط   (1(

)فبراير( عام 1979م... وقائد الحر�س الثوري الإيراني، وع�صوفي البرلمان الإيراني عن منطقة طهران. 

وكان �صمران قبل قيام الثورة ال�صامية في اإيران. اأول م�صوؤول تنظيمي مركزي، في حركة »امل« في لبنان. 

ا�صت�ص���هد ف���ي 21 حزيران )يونيو( �ص���نة 1981م. خال الح���رب العراقية الإيرانية )22 ايلول )�ص���بتمبر( 

1980 - 8 اآب )اأوت( 1988م.( اأنظر مجلة »الر�ص���د« العدد 58 �س 120 الم�صت�ص���ارية الثقافية الإيرانية، 

بيروت، 1996م. ومجلة »اإيران الثقافي« العدد 5 �س 44، المركز الثقافي الإيراني، بيروت، 2009م. 



- 83 -

د.علي نور الدقت 

وقد �ص���كل عام 1982م، محطة مف�ص���لية في تمتين ه���ذه العاقات.. من خال َلعب 

، لمقاومة الإحتال 
(1(

الإم���ام الخميني دورًا محوريًا في تاأ�ص���ي�س »ح���زب اهلل« اللبنان���ي

. ول���م تكتِف اإي���ران بذلك، بل 
(2(

ال�ص���رائيلي لأر����س لبن���ان، بع���د اجتياح ع���ام 1982م

عم���َدت اإلى اإر�ص���ال وح���دات من »الحر�ش الثوري« الإيراني اإلى �ص���هل البقاع )�ص���رقي 

لبن���ان(، لتدريب عنا�ص���ر »حزب اهلل«، الأم���ر الذي لم ُيرق لبع�س الأط���راف اللبنانية، 

فعم���د م�ص���لحون تابع���ون »لح���زب الق���وات اللبناني���ة« اليمين���ي المتط���رف، اإلى خطف 

، مما اأدى اإلى قطع العاقات الدبلوما�ص���ية مجددًا بين 
(3(

اأربعة دبلوما�ص���يين اإيرانيي���ن

البلدين في هذا العام )1982م(، لت�ص���تاأنف بعد �ص���نة ون�ص���ف، في �ص���هر كانون الأول 

. ومنذ ذلك الوقت، يتم اعتماد ال�ص���فراء ف���ي كا البلدين 
(4(

)دي�ص���مبر( ع���ام 1983م

- اأنظ���ر مو�ص���وعة »حزب اهلل... من المن�ص���اأ ال���ى المقاومة )13 مجل���دًا(«، المجل���د الأول، �س 17 - 19،   (1(

المركز العربي للمعلومات، الطبعة الدولية، بيروت، 2006.

- اجتاحت القوات ال�صرائيلية لبنان في 6 حزيران )يونيو( �صنة 1982م وو�صلت اإلى العا�صمة بيروت، بعد   (2(

اأن احتلت البقاع الغربي وق�ص���مًا كبيرًا من جبل لبنان... غير اأنه بف�ص���ل �صربات المقاومة، راحت اإ�صرائيل 

تن�ص���حب تدريجي���ًا م���ن المناطق التي دخلته���ا، حتى تم دحرها من معظم الأرا�ص���ي اللبناني���ة في 25 اأيار 

)مايو( �صنة 2000م. فيما بقيت مزارع �صبعا، وتال كفر�صوبا. وبع�س المناطق ال�صغيرة على طول الحدود 

مع فل�صطين المحتلة، تحت الإحتال الإ�صرائيلي. 

- م���ن هذه الزيارات: زيارة الرئي�س محمد خاتمي �ص���نة 2003م، حي���ث كان اأول رئي�س اإيراني يزور لبنان،   (3(

منذ انت�ص���ار الثورة الإ�صامية الإيرانية �ص���نة 1979م. ثم الزيارة المدوية للرئي�س الحالي لإيران، الدكتور 

محم���ود احم���دي نجاد )نژاد(، الذي جاء اإلى لبنان في منت�ص���ف ت�ص���رين الأول )اأكتوبر( عام 2010 م... 

والتي زار خالها الجنوب اللبناني، حيث األقى خطابه ال�صهير، في مدينة »بنت جبيل« الحدودية.

 وبالمقاب���ل: ف�ص���ا عن زيارات ال���وزراء والم�ص���وؤولين اللبنانيين المتعددة لإي���ران، زار رئي�س ال���وزراء اللبناني 

)ال�صابق( �صعد الدين رفيق الحريري طهران، في اأوائل عام 2011م.

- برز في العام 1982 م ملف الدبلوما�ص���يين الإيرانيين الأربعة: �ص���يد مح�ص���ن مو�ص���وي، احمد ُمَتو�صليان،   (4(

كاظ���م اخوان وتقي ر�ص���تكار مقدم... الذين اختطفهم »القوات اللبنانية« على حاجز ج�ص���ر المدفون« على 

الطريق ال�صاحلي بين طرابل�س وجونيه، وهم في طريقهم من دم�صق اإلى بيروت. نظرًا لإقفال طريق البقاع 

بيروت، نتيجة لاإجتياح الإ�صرائيلي في ذلك العام. وما زال هذا الملف حتى اليوم من دون حل. 
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. كما اأن هذه العاقات، منذ ذلك الوقت اأي�صًا )1983م(، تزداد 
(1(

ب�صكل دوري وطبيعي

متانة ور�ص���وخًا: ذلك اأن اإيران، باتت اأكثر حر�ص���ًا من اأي وقت م�ص���ى، على ال�ص���ير في 

تنمية العاقات بين البلدين بطريقة �ص���ليمة ومو�ص���وعية، وتتح���رك من خال القنوات 

الدبلوما�ص���ية والر�ص���مية الأخرى، اآخذًة بالح�ص���بان م�ص���لحة البلدين، ومتفهمة بعمق، 

خ�صو�ص���ية النظام ال�صيا�ص���ي للبنان... وطبيعة الن�ص���يج التاريخي والإن�ص���اني والديني 

والإجتماعي والثقافي... المميز للمجتمع اللبناني.

وبالفعل، فقد �صهدت ال�صنوات الع�صر الأخيرة، �صل�صلًة من الزيارات الر�صمية الرفيعة 

، اأدت اإلى توقي���ع اإتفاقيات وبروتوكولت عدي���دة، في المجالت 
(2(

الم�ص���توى، المتبادلة

المختلفة.

اإل���ى جانب العاقات الثنائية »الداخلية«... فقد ات�ص���مت الفت���رة الأخيرة، بمواقف 

�صيا�ص���ية اإيرانية، وا�ص���حة و�ص���ريحة، موؤيدة وداعمة للبنان في المحافل الدولية، وفي 

مختلف المجالت... خ�صو�صًا في مواجهة العدوان الإ�صرائيلي الم�صتمر عليه، اأّما لبنان 

بدوره، فقد ناأى بنف�صه عن تاأييد اأي موقف دولي قد ي�صيء اإلى اإيران، برغم ال�صغوطات 

الدولية القوية التي كانت تمار�س عليه لثنيه عن موقفه.

- منذ نجاح الثورة الإ�صامية في اإيران، في الإطاحة بال�صاه محمد ر�صا بهلوي �صنة 1979م وتحويل نظام الحكم   (1(

اإلى جمهوري اعتمدت الجمهورية ال�ص����امية الإيرانية لها في لبنان، ال�ص����فراء الإيرانيون ا�ص����حاب ال�ص����عادة، 

)على التوالي(: ال�صيخ مو�صى فخر روحاني، اأحمد د�صتمل�صيان، همايون علي زاده، محمد علي �صبحاني، م�صعود 

اإدري�صي، محمد ر�صا روؤوف �صيباني، وال�صفير الحالي )2012م( الدكتور غ�صنفر ركن اآبادي. 

 اأم���ا ال�ص���فراء اللبناني���ون في الجمهورية الإ�ص���امية، فهم على التوالي، اأ�ص���حاب ال�ص���عادة: ف���وؤاد الترك 

)مخ�ص���رم بي���ن عهد ال�ص���اه وقي���ام الجمهورية(، جعف���ر معاوي، جودت ن���ور الدين، منير تلح���وق، عدنان 

من�ص���ور، زي���ن المو�ص���وي، الذي انتهت مهمت���ه في طهران �ص���نة 2010م، ومنذ ذلك الوقت يدير ال�ص���فارة 

اللبنانية هناك، قائم بالأعمال هو ال�صيد علي الحبحاب، بانتظار اإجراء الت�صكيات الدبلوما�صية المتاأزمة 

في وزارة الخارجية اللبنانية منذ حين... ليتم بالتالي تعيين �صفير لبناني اأ�صيل في اإيران. 

- من مقابلة )15-3-2012( مع �ص���قيقي الأكبر، ال�ص���فير جودت نور الدين، الذي كان �ص���فيرًا للبنان في   (2(

طهران لأربع �صنوات ون�صف ال�صنة، بدءًا من العام 1990 م... �صفيرًا فوق العادة مطلق ال�صاحية.
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العالقات الإقت�شادية: اإرتبط لبنان واإيران بعاقات اقت�صادية متنوعة منذ الع�صر 

الإخميني وحتى اليوم... غير اأن م�صتوى هذه العاقات كان يتقلب... ارتفاعًا اأو هبوطًا، 

تبعًا ل�»مزاج« الحالة ال�صيا�صية التي كانت تقوم بينهما:

فقد مر معنا، اأن الق�ص���ور الملكية في العا�ص���مة الجدي���دة لامبرطورية الإخمينية 

»پر�شپولي����ش«.. والتي اأَمَر بتاأ�صي�ص���ها داريو�س الأول... اإنما ُبنيت اأق�ص���ام كبيرة منها، 

بخ�صب ال�صنوبر والأرز المجلوب من لبنان.

كذلك، فاإن المرافئ اللبنانية )وبالأخ�س مرفاأي �صيدا و�صور( كانت مراكز لإن�صاء 

�ص���فن الأ�ص���طول الفار�صي في البحر المتو�صط... �ص���واء من حيث توفير الخبرة الفنية، 

اأو توفير المواد الأولية. هذا ف�ص���ًا عن تبادل ال�ص���لع التجاري���ة المعتادة، التي كان يتم 

التعامل فيها بين البلدين في الع�صور المختلفة.

اأما في الع�ص���ر الحديث، فقد ارتبط لبنان مع اإيران، بعاقات اإقت�ص���ادية متنوعة، 

وخ�صو�ص���ًا م���ن خال التج���ارة، حي���ث اأن ال�ص���جاد الإيران���ي )العجم���ي( والزعفران 

والكافي���ار والأحجار الكريمة، هي عامات تجارية فارقة وممّيزة، للمنتوجات الإيرانية، 

في نظر اللبنانيين.

وبالرغم من اأن العاقات الإقت�ص���ادية بين لبن���ان والدولة البهلوية، كانت جيدة اإلى 

حد ما، اإل ان هذه العاقات لم ت�صهد تطورًا نوعيًا، اإل منذ عقدين تقريبًا، ُبعيد الزيارة 

التي قام بها فار�س بويز، )وزير الخارجية اللبناني اإلى طهران(، في اأوائل �صنة 1991م، 

حيث تم الإعان عن تاأليف اللجنة الإقت�ص���ادية الم�صتركة بين البلدين التي عقدت اأول 

اإجتماعاتها عام 1997م: اإذ منذ ذلك التاريخ، وقع البلدان اإتفاقيات اإقت�صادية عديدة، 

تناول���ت قطاع���ات مختلفة، تتعل���ق بالنقل البري والتج���ارة البحرية والجم���ارك والنقل 

الجوي... ف�ص���ًا عن اتفاقيات تجارية، ومذكرة تفاهم زراعي، ومذكرة تفاهم للتعاون 

العلم���ي والتربوي والتقني والبحثي، واإتفاقية تعاون �ص���ياحي، واإتفاقية مالية واإعتمادية، 

وتعاونيات... اإلى غيرها من الإتفاقيات.
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اإلى جانب هذا، فقد هّبت اإيران بعد الحرب الهمجية التي �صنتها اإ�صرائيل على لبنان 

في تموز)يوليو( عام 2006م، اإلى م�ص���اعدته في اإعادة بناء ما دمرته الحرب، واأن�ص���اأت 

في �ص���بيل ذلك »الهيئ���ة الإيرانية للم�شاعدة في اإعادة اإعم���ار لبنان«، حيث قامت هذه 

الهيئ���ة باإعادة اإعمار العديد من الم�ص���اجد، و�ص���ق وتعبيد طرقات حيوية، بموا�ص���فات 

عالي���ة، كذلك فقد اأن�ص���اأت الحدائق والمنتزهات والم�ص���احات الخ�ص���راء، في مختلف 

المناطق اللبنانية... هذا ف�ص���ًا عن تقديم المولدات الكهربائية لإنارة القرى، واإن�صاء 

اأعمدة الإنارة التي ت�صتمد الطاقة من ال�صم�س... اإلى غير هذا من الم�صاعدات العينية، 

التي ت�صاعد اللبنانيين على ال�صمود في اأر�صهم، ومواجهة اأي عدوان �صهيوني محتمل.

وعل���ى الرغ���م من توجيهات كب���ار الم�ص���وؤولين الإيرانيين الذين اأعربوا للم�ص���وؤولين 

اللبنانيين في اأكثر من منا�ص���بة، عن ا�ص���تعدادهم لإعطاء لبنان و�صعًا مميزًا واأف�صلية، 

... فاإن هذه 
(1(

لجهة تزويده بكل ما يريده، لإعادة اإن�ص���اء البنية التحتية فيه، وتطويرها

العرو����س، ل���م تلق تجاوبًا كافيًا من الجان���ب اللبناني، ولو في ح���ده الأدنى: اإذ ما زالت 

غالبية الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، عبارة عن ن�ص���و�س، لم ت�ص���هد م�صامينها بعد 

حي���ز التنفي���ذ المطلوب... اأو اأن ما ُطّب���ق منها هزيل، ول يرتقي اإلى م�ص���توى العاقات 

ال�صيا�ص���ية الجي���دة التي تربط البلدين: واإل، فكيف نف�ص���ر، اأن حج���م التبادل التجاري 

ال�ص���نوي، بين لبنان واإيران ورغم المعار�س الدائمة اأو ال�ص���نوية الثابتة اأو المتنقلة بين 

المناط���ق اللبنانية... للمنتوجات الإيرانية على اختاف اأنواعها ل يتجاوز المائة مليون 

دولر اأمريكي... فيما هو بين اإيران ومختلف دول الجوار يتخطى مليارات الدولرات«.

اأو كي���ف نف�ص���ر اأي�ص���ًا، اأن عدد ال���زوار الإيرانيين اإل���ى العراق، يتجاوز �ص���نويًا ثاثة 

مايين زائر، واإلى الإمارات العربية المتحدة المليونين، واإلى تركيا المليون، واإلى �صوريا 

- كان اآخ���ر ه���ذه العرو����س، نهار البارح���ة، الجمعة ف���ي 30 اآذار )مار�س( 2012، عندما �ص���لم نائب وزير   (1(

الخارجية الإيراني، ال�ص���يد ح�ص���ين اأمير عبد اللهيان، خال زيارته الر�ص���مية اإلى لبنان، رئي�س الجمهورية 

مي�ص���ال �صليمان، ر�ص���الة من نظيره الإيراني الدكتور محمود اأحمدي نجاد »توؤكد دعم اإيران الدائم للبنان، 

في �صتى المجالت، وعلى كل الم�صتويات« )�صحيفة ال�صفير، العدد 12148، نهار ال�صبت 31 اآذار 2012م(.
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الن�صف مليون.. فيما الزوار الإيرانيون اإلى لبنان ل يتجاوزون �صنويًا الخم�صين األفًا؟

اإن هذا الأمر، يطرح اأكثر من ت�ص���اوؤل، حول مدى الإ�ص���تعداد، اأو الرغبة ال�ص���ادقة، 

ل���دى الجانب اللبنان���ي، في تطبيق الإتفاقيات المعقودة بين البلدين، ن�ص���ًا وروحًا...؟! 

وكاأن هن���اك في لبن���ان، َمن ل يريد اأن ترتقي العاقات الإقت�ص���ادية بي���ن البلدين اإلى 

الم�ص���توى المطلوب... ول اأن تحقق قفزات نوعية، ي�صتفيد منها الجانب اللبناني... قبل 

الجانب الإيراني، وخ�صو�صًا اأن هناك عرو�صًا اإيرانية غير م�صروطة، وت�صهيات عديدة 

قدمت اإلى لبنان للنهو�س باقت�صاده في مجالت مختلفة منها: بناء ال�صدود، والج�صور، 

ومحطات الكهرباء والطاقة والمياه ومزارع الأ�صماك، وغيرها من الم�صاريع الحيوية... 

ف�ص���ًا عن عرو�س اأخرى، من �ص���اأنها تزويد لبنان بما يحتاج اإليه من معدات متنوعة، 

 .
(1(

لقطاعاته الزراعية وال�صناعية والع�صكرية والبيئية، وغيرها

ال�شياح���ة: واإذا انتقلن���ا اإلى فرع اإقت�ص���ادي اآخر... األ وهو ال�ص���ياحة، نرى اأن لبنان 

واإيران، قد اأنعم اهلل عليهما بطبيعة �ص���احرة، ومناخ جميل... ف�صًا عن اأنهما يزخران 

باآث���ار مميزة، تروي حكايات مجد تليد، وح�ص���ارات عظيمة، �ص���ادت ث���م بادت...الأمر 

الذي جعلهما قبلة لل�صائحين. فا غرو بعد هذا، اإذا ما راأينا اأن الحركة ال�صياحية، اإنما 

كانت نا�ص���طة بين البلدين، منذ اأقدم الع�ص���ور... وحتى اأيامنا هذه.. وما ُكُتُب الرحالة 

من كا الطرفين، التي ت�ص���ف البلد الآخر: ب�صرًا و�ص���جرًا واأثرًا على مر الع�صور... اإّل 

.
(2(

�صاهد على ذلك

- اأنظ���ر: عدنان من�ص���ور )وزي���ر الخارجية اللبناني���ة، الحالي(: »لبن���ان واإيران: ثمانية و�ص���تون عاما من   (1(

العاقات الدبلوما�ص���ية« �ص���حيفة »الخبار« اللبنانية �ص���فحة »راأي« العدد 1242، الأربعاء 13 ت�صرين الأول 

)اكتوبر عام 2010).

- اأنظر على �صبيل المثال:  (2(

رحلة »ر�صا قلي ميرزا« �صنة 1874 م. رحلة �صفرنامه »نا�صر خ�صرو« �صنة 1054م. 

رحلة »الميرزا محمد فراهاني« �صنة 1884م. رحلة »فرهاد ميرزا« �صنة 1875م. 

رحلة »مكة« �صنة 1903م. رحلة »حاجي پير زاده« �صنة 1887م. 

رحلة »مذكرات الدكتورة غنى« �صنة 1947م.

في المقابل: اأنظر: ح�صن المين: »من بلد الى بلد«، كذلك انظر: طوني الحاج: »لبنان في مراآة رحالة اإيرانيين«.
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وم���ن ناف���ل الق���ول هن���ا، اإن اللبنانيين بوج���ه ع���ام، واأبناء »جب���ل عام���ل« على وجه 

الخ�ص���و�س، قد اأ�صهموا ب�صكل لفت، في تر�ص���يخ مكانة اإيران، على الخارطة ال�صياحية 

العالمية... من خال اإبداعاتهم العمرانية، التي حملت توقيعاتهم، ب�ص���ورة مبا�صرة اأو 

غير مبا�صرة:

ف���اإذا كانت اأ�ص���هر لوح���ة عالمية)الجوكن���دا اأو الموناليزا( تحم���ل توقيع المبدع 

الإيطال���ي ليوناردو دافن�ص���ي )ت 1519م(... واإذا كان اأ�ص���هر تمث���ال عالمي )تمثال 

النبي داود( يحمل توقيع مواطنه ومعا�ص���ره مايكل اأنجل���و)ت1564م(.. فاإن التحفة 

الهند�صية المتمثلة بم�ص���جد »اإمام« اأو »م�شجد �شاه« في اأ�صفهان... اإنما تحمل توقيع 

. كذلك، فاإنَّ م�ص���جد ال�صيخ لطف اهلل في 
(1(

المبدع بهاء الدين العاملي )ت 1620م(

 ...
(2(

المدينة عينها، اإنما يحمل اإ�ص���م وتوقيع لطف اهلل المي�ص���ي العاملي )1622م( 

معًا، الأمر الذي اأ�ص���فى م�ص���داقية على مقولة �ص���كان اأ�ص���فهان، باأن »ا�شفهان نيم 

جهان« )اأ�ص���فهان ن�صف الدنيا(، لما غدت تعبق به هذه المدينة ال�صاحرة، من اأريج 

الح�صارة والجمال.

- ال�ص���يخ بهاء الدين العاملي، هو اأ�صطورة علمية وريا�صية وفقهية واأدبية، في الوجدان الإيراني، وهو الذي   (1(

و�صع ت�صميم »م�صجد �صاه« في العام 1011 ه� بقبته الرائعة وبوابته ومحرابه المنحرفين.. ومكبر ال�صوت 

التلقائي فيه، بحيث ي�ص���تطيع الواقف في نقطة معينة في و�ص���طه، اأن ي�ص���مع �صدى �صوته يتردد �صبع مرات 

في اأرجاء الم�ص���جد. كما ين�ص���بون اإليه ت�ص���ميم »ال�صاعة ال�صم�صية« الموجودة في �ص���حن الم�صجد. ف�صًا 

عن منجزات علمية كثيرة اخرى. اأنظر دلل عبا�س: »بهاء الدين العاملي اأديبًا وفقيهًا وعالمًا« دار الحوار، 

بيروت، 1995م )توزيع دار الجديد(.

27 - ا�ص���تدعى ال�ص���اه عبا�س ال�ص���فوي ال�ص���يخ لطف اهلل عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد العالي المي�ص���ي   (2(

)ن�ص���بة اإلى بلدة »مي�س الجبل« في جبل عامل( من قزوين اإلى اأ�ص���فهان في العام 1011 هـ/1601م، واأمر 

اأن تبنى له مدر�ص���ة وم�صجد يحمان ا�صمه، حيث تم بناوؤهما في العام 1022هـ/1618م. وجاءا تحفة فنية 

رائعة. اأنظر: مح�صن المين »اأعيان ال�صيعة« ج.9، �س 38 دار التعارف، بيروت ل. ت.
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م�صجد »�شاه« )اإمام ا�صفهان(

 م�صجد ال�صيخ لطف اهلل المي�صي اأ�صفهان
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اأما في ع�شرنا هذا: فاإلى جانب ال�صياحة الإفرادية، هناك رحات �صياحية جماعية، 

برية وجوية، تنظمها �صركات متخ�ص�صة، ف�صًا عن مكاتب �صياحية ر�صمية، اأو خا�صة، 

تروج لل�صياحة في هذا البلد اأو ذاك.

ومم���ا زاد في حرك���ة ال�شياحة التقليدية: كزيارة الآثار اأو الأماكن والمدن الجميلة، 

اأو المتاحف والق�ص���ور، اأو المقا�صف والمتنزهات... تلك ال�صياحة المتميزة، المعروفة 

بال�ص���ياحة الديني���ة، والمتمثلة بزيارة العتبات المقد�ص���ة في كل من لبن���ان اإيران ودول 

الجوار... وهي �صياحة نا�صطة في كل ف�صول ال�صنة.

ومع كل هذا، فاإن حركة ال�ص���ياحة بين البلدين، ما تزال حركة خجولة... مقارنًة مع 

ال�صياحة بين اإيران ودول الجوار، وكما اأ�صرنا اإلى ذلك من قبل.

العالق���ات الفكرية: ُيعتبر التفاعل الفكري بين ال�ص���عوب، م���ن اأرقى اأنواع العاقات 

الب�صرية التي تجمع بين الإن�صان واأخيه الإن�صان، بعيدًا عن اأي فر�س اأو اإكراه... كما هي 

الحال في العاقات الأخرى: لذا، هي عاقات تفاعلية �صادقة، را�صخة، عابرة لاأجيال 

والحدود... لأنها تقوم على التاأثر والتاأثير، من خال الإعجاب المتبادل.

وم���ن هذا المنطلق، تفاعل ال�ص���عبان اللبنان���ي والإيراني على مر الع�ص���ور، تاحمًا 

فكريًا متميزًا: فل�ص���فة ودينًا واأدبًا ولغة؛ الأمر الذي تمّخ�صت عنه ح�صارة رائدة، رفدت 

الب�ص���رية على مر الع�ص���ور، ب���كل عوامل الرقي والتط���ور والتقدم، في مج���الت الحياة 

المختلفة.

ونح���ن، اإذا اأمعن���ا النظ���ر في العاقات التي كان���ت تربط بين المل���وك الإخمينيين، 

والمدن الفينيقية، فاإننا ل نراها قائمة على التعاون الع�ص���كري فقط... بل على اإعجاب 

هوؤلء الملوك الفر�س، بالثروة الفكرية، التي كانت تمثلها عظمة ملوك هذه المدن وثقافة 

اأهلها، وح�ص���ن اإبداعاتهم وتقدم علومهم؛ ل���ذا، كان الإخمينيون يوُلون المدن الفينيقية 

اإهتمام���ًا خا�ص���ًا، من خال النهو�س بها ف���ي جميع مرافق الحي���اة، ِلدورها الفاعل في 

مجريات اأحداث الإمبرطورية. 
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ورغ���م اأفول الع�ص���ر الإخميني، بمجيء الإ�ص���كندر المقدوني اإلى بادنا �ص���نة 330 

ق.م... فاإن هذا التفاعل الفكري بين الفر�س و�صكان هذه الباد، لم يعدم و�صيلة للبقاء، 

ب�صورة اأو باأخرى. ولعل خير �صاهد على اإ�صتدامة هذا التفاعل... هذه الألفاظ الفار�صية 

التي كانت تت�ص���رب باإ�صتمرار اإلى لهجاتنا المحلية... مع بقاء العن�صر الفار�صي، كاأحد 

مكونات المجتمع المحلي. 

وم���ع الفتح العربي الإ�ص���امي لباد فار�س، ودخول الإيرانيي���ن في دين اهلل اأفواجًا، 

وانكبابه���م على و�ص���ع الموؤلفات في �ص���تى اأ�ص���ناف المعرفة، بالل�ص���ان العربي... باتت 

الألفاظ الفار�ص���ية )المعربة اأو غير المعربة( جزءًا ل يتجزاأ من لهجاتنا الف�ص���حى اأو 

العامية على حد �ص���واء. الأمر الذي دفع كثيرًا من العلماء اإلى و�صع الت�صانيف الخا�صة 

.
(1(

بذلك

ول���م يكن لبنان بمع���زل عن هذا الإجتياح اللغ���وي المتجدد، لذا، اأ�ص���بحت الألفاظ 

.
(2(

الفار�صية في لغتنا المحكية في هذه الأيام، تقدر بالآلف

وبم���ا اأن التفاعل الفكري ل ي�ص���لك اتجاهًا واحدًا، فق���د اأجمع علماء اللغات، على اأن 

اللغة العربية، تمثل في اأكثر من �صتين في المائة من المعجم الفار�صي اأي�صًا.

- اأول من �صنف في المعّرب، هو �صيبويه )ت 180 ه�( حيث عقد له بابًا في »الكتاب« بعنوان: »هذا باب ما   (1(

اأعرب من الأعجمية« ثم:

- »التذييل والتكميل لما ا�صتعمل من اللفظ الدخيل« للب�صبي�صي )عبد اهلل بن محمد بن احمد العذري( )ت 820 

هـ).

- »المعرب في ما تكلمت به العرب من الكام الأعجمي« للجواليقي )ت 540 هـ).

- »المهذب في ما وقع من القراآن من المعرب« لجال الدين ال�صيوطي )ت 911 هـ).

- »ر�صالة في تحقيق الكلمة الأعجمية«، لأحمد بن با�صا زاده )ت 940 هـ).

- »ر�صالة في التعريب« للمن�صي )محمد بن بدر الرومي ال�صاروخاني( )ت 1001 هـ).

- »�صفاء الغليل في ما في كام العرب من الدخيل« للخفاجي )ت 1069هـ).

- »معجم الألفاظ الفار�صية المعربة« لأّدي �صير )ت 1914م(.

- انظر في هذا المجال كتابنا: »الألفاظ الفار�صية في عامية جبل عامل« )تحت الطبع(.  (2(
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العخقات الفكرقا في عصر الدولا الصفوقا:

اإذا كانت العاقات الفكرية بين لبنان والفر�س، اإّبان الع�ص���ور الإ�ص���امية الأولى، هي 

العاق���ات التي ت�ص���ود عادة من خال تفاع���ل المكونات المجتمعية ف���ي الدولة الواحدة... 

ككل... فاإن هذه العاقات قد �ص���لكت اأيام الدولة ال�ص���فوية طريقًا م�ص���تقيمًا ومبا�صرًا مع 

لبنان... وخ�صو�صًا مع »جبل عامل« حتى باتت هذه »الحقبة ال�شفوية« )1501 - 1785م( 

ه���ي الحقبة الذهبي���ة لهذا التفاعل الفكري بي���ن البلدين... على امت���داد تاريخه الطويل، 

 ...
(1(

نظرًا لاإ�ص���هام الفعال، لعلماء جبل عامل في ت�صكيل فكر الدولة ال�صفوية وعقيدتها

ياأت���ي في طليعة ه���وؤلء العلماء، المحق���ق الثاني، علي بن عب���د العالي الكركي )ت 937هـ/1532م( �ص���يخ   (1(

الإ�ص���ام في عهد ال�ص���اه ال�صفوي طهما�ص���ب الأول )ت 1576م( الذي ا�ص���تدعاه اإلى اإيران لتعزيز �صرعية 

حكمه...فو�ص���ع المحقق الكركي الأ�ص����س الأولى لنظرية »ولية الفقيه« واأوكل لل�ص���اه طهما�صب حكم الباد 

نيابة عنه، باعتبار اأن المحقق الكركي، هو نائب الإمام المهدي الذي يحق له الملك والحكم. 

 ومن هوؤلء العلماء اأي�ص���ا، ال�ص���يخ بهاء الدين العاملي )اأو كما يعرف اليوم في اإيران بال�صيخ البهائي( )ت 

1031 هـ/1620م(، الذي �ص���غل من�صب �ص���يخ الإ�صام، في اأ�صفهان في زمن ال�ص���اه عبا�س )اأعظم ملوك 

الدولة ال�ص���فوية(. وقد اأ�ص���هم ال�ص���يخ البهائي في ازدهار الحركة الفكرية في الدولة ال�صفوية، من خال 

موؤلفاته القيمة، باللغتين العربية والفار�صية، مثل »الك�صكول« و »المخاة« و»النعيم«، وكتابه في الريا�صيات 

»خا�صة الح�صاب« الذي ترجم اإلى معظم اللغات الأوروبية، وبقي معتمدًا لدر�س الريا�صيات والح�صاب في 

اإيران، حتى منت�ص���ف القرن الع�ص���رين الميادي، ثم كتابه »ال�صمدية في النحو« الذي ظل اإلى زمن قريب 

معتمدًا لدر�س النحو في مدار�س اإيران، ثم كتابه في الفقه المي�ص���ر »جامع عبا�ص���ى« )بالفار�ص���ية( - اأكثر 

كتاب فقهي تداوًل في اإيران والهند - هذا ف�صًا عن موؤلفات اخرى... اأو اأنه كان �صاعرًا باللغتين اأي�صًا...

ناهيك عن مئات التامذة الذين تتلمذوا على يديه... حيث ح�ص���ب البهائي، اأن يكون الفيل�ص���وف العرفاني 

�ص���در الدين ال�ص���يرازي )الما �ص���درا، ت. 1051هـ/ 1640م( واحدًا منهم. اإلى جانب ماآثره الهند�ص���ية 

والفيزيائية، التي ما تزال مدينة اأ�صفهان �صاهدة عليها حتى اليوم. ول نن�صى الفقيه والموؤرخ الحر العاملي 

)محم���د بن الح�ص���ين ت: 1104 هــــ / 1695م( الذي ا�ص���تقر وتوفي في طو�س )قرب م�ص���هد( بعد اأن كان 

قا�ص���ي الق�صاة و�صيخ الإ�ص���ام فيها، زمن ال�صاه �صليمان ال�صفوي )اآخر �ص���اه �صفوي ت 1696م(، بعد اأن 

خلف م�صنفات كثيرة، منها كتابه القيم: »اآمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل«. 

 اإلى جانب هوؤلء علماء اآخرون، اأثروا في نواحي الحياة المختلفة في اإيران، ور�ّص���خوا من خال موؤلفاتهم 

وماآثرهم، محبًة خا�ص���ًة لجبل عامل في نفو�س الإيرانيين، الذين زادت اأعدادهم الوافدة الى »جبل عامل« 

للتعرف اإلى موطن هوؤلء الكبار. 

اأنظ���ر: »دلل عبا�س«: »دور العلماء العامليين في بناء الدولة ال�ص���فوية«، مجلة »الدرا�ص���ات الأدبية« العدد 

)37 - 38( ����س 244 - 265. ق�ص���م اللغة الفار�ص���ية، الجامعة اللبنانية 2001 م. كذل���ك اأنظر: علي مروة: 

»الت�صّيع بين جبل عامل واإيران«، دار ريا�س الري�س، بيروت.
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وهي العقيدة ذاتها التي تقوم عليها »الجمهورية الإ�شالمية الإيرانية« في اأيامنا هذه.

وقبي���ل انهيار الدولة ال�ص���فوية... ومع ت�ص���اعد قوة الخافات بين ال�ص���فويين 

والعثمانيين، وانتقال هذا العداء اإلى »جبل عامل«.. �صيما في عهد الوالي العثماني 

عل���ى ع���كا، اأحمد با�ص���ا الجزار، الذي �ص���لب »جب���ل عام���ل« ا�ص���تقاله بعد معركة 

»يارون« )قرب بنت جبيل( �ص���نة 1195هـ/1780م... حيث اكت�صحت جيو�صه الباد 

و�صادرت المكتبات الحافلة باأنواع الكتب القّيمة، والمخطوطات النفي�صة، كمكتبات: 

اآل خاتون، واآل ال�ص���غير، واآل المين، واآل نور الدين، واآل �ص���رف الدين، واآل ف�ص���ل 

اهلل، واآل الح���ر، واآل نعم���ة، واآل يحي���ى، واآل ال�ص���بليني، واآل ابراهي���م، واآل الزين، 

وغيره���م من بيوتات العلم والوجاه���ة... لتنقلها اإلى عكا وقودًا لأفرانها. اإلى جانب 

.
(1(

تخريب الباد وقتل العباد

واأمام هذا الظلم المادي والنف�ص���ي والج�ص���دي، من قبل العثمانيين واأتباعهم... اآثر 

الكثي���ر من اأبناء ه���ذه العائات، وغيرهم من اأبن���اء »جبل عام���ل«، الهجرة اإلى اأماكن 

اأخرى يحتمون بها. فوجدوا �ص���التهم في اإيران )وخ�صو�ص���ًا في اأ�ص���فهان( يتنف�ص���ون 

فيها ال�صعداء، وين�ص���رفون للتاأليف، تعوي�صًا عن تراثهم الفكري، الذي اأحرقه هولكو 

ع���كا... ف�ص���ّنفوا اأعدادًا كبيرة، من اأمه���ات الكتب، التي ما زال���ت تدّر�س في الحوزات 

والجامعات الدينية حتى اليوم.

واإل���ى هذا التاأثير المه���م لعلماء »جبل عامل« في مجرى الحي���اة الفكرية الإيرانية، 

ي�صير ال�صهيد ال�صيخ مرت�صى مطّهري )ت 1979 م( في كتابه »الإ�شالم واإيران«، فيقول: 

»اإن لعلم���اء جب���ل عام���ل دوراً مهماً في الخط���وط العامة للدول���ة ال�شفوية ال�شيعية: 

فال�شفويون كانوا �شوفية، ولو لم يعتدل خط ال�شوفية، ال�شوفي الدروي�شي، ب�شيرة 

فقهي���ة عميق���ة، م���ن قبل علماء جبل عامل، ولو لم تتاأ�ش�ش عل���ى ايديهم حوزٌة فقهية 

اأنظر: »تاريخ جبل عامل« �س 15 م.�س.  (1(
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عميق���ة ف���ي اإيران، لكان خط ال�شوفي���ة ال�شوفي، ينتهي اإلى ما انته���ى اإليه العلويون 

ف���ي ال�ش���ام اأو تركي���ا. وكان له���ذا العامل اأثر كبير ف���ي �شيانة ال�شي���رة العامة، للدولة 

والأمة الإيرانية من تلك التحريفات في ال�شوفية، وتعديل نف�ش العرفان والت�شوف 

ال�شيعي.

اإن لفقهاء جبل عامل، بتاأ�صي�ص���هم الحوزة الفقهية في اأ�صفهان، حقًا كبيرًا على ذمة 

 .
(1(

الأمة الإيرانية«

وهك���ذا اندمجت عائات لبنانية كثيرة )والعاملية منها ب�ص���كل خا�س( في المجتمع 

الإيراني، حتى فقدت هويتها، واأ�ص���اعت اأ�ص���ولها العربية. غير اأن هذا لم يمنع، اأن ترى 

عائ���ات اأخرى، قد حر�ص���ت على التم�ص���ك بجذورها... فبرزت اأ�ص���ماوؤها بين العوائل 

الإيراني���ة، مدموغ���ة ب�»العامل���ي«، اأو ب�»الجب���ل العامل���ي«؛ وهو ما يظه���ر في »طهران« 

و»م�شه���د«... وبالأخ�س في »اأ�شفهان«، حيث ما زال���ت هذه العائات تحتفظ بمواقعها 

.
(2(

الإجتماعية والفكرية المرموقة

وف���ي المقابل، كان الإيرانيون يفدون اإلى »جبل عام���ل« بين الفينة والفينة: اإما طلبًا 

للعلم... اأو لل�صكن فيه اأي�صًا. ومن هوؤلء:

نا�ص���ر ب���ن ابراهي���م البويهي )ت 853هــــ / 1449م( ال���ذي اأخذ العلم في مدر�ص���ة 

»عيناث���ا« )ق���رب بنت جبيل(، فكان عالمًا فقيهًا، واأ�ص���وليًا متعمقًا... اإلى جانب معرفة 

ريا�صية وا�صعة، و�صاعرية عاطفية رقيقة.

ومنه���م، المحق���ق الأ�ص���ولي عب���د اهلل الت�ص���تري )ت 1021هــــ/1612م( �ص���احب 

»الإ�صام واإيران« �س 353. ترجمة محمد هادي اليو�صفي، دار التعارف، بيروت 1400 هـ.  (1(

واأنظر في هذا المجال: »محمد كاظم مكي«: »الحركة الفكرية والدبية في جبل عامل« �س 26 وما بعدها. م. �س 

ومح�صن الأمين: »خطط جبل عامل« �س 62 مطبعة الإن�صاف، بيروت 1961م.

- م���ن اأبناء تلك العائات )على �ص���بيل المثال ل الح�ص���ر(: الدكت���ور باقر العاملي، وزي���ر العدل الإيراني   (2(

الأ�صبق، والمخرج ال�صينمائي ر�صول �صدر العاملي، والرئي�س الأ�صبق لكلية الطب في جامعة طهران الدكتور 

بيريز الجبل عاملي، ثم الدكتور علي �صدر العاملي، الذي اأ�صرف على عاج الإمام الخميني، وغيرهم.
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الم�ص���فنات الفقهية ال�ص���خمة، الذي ح�صر اإلى مدر�ص���ة »عيناثا« اأي�صًا، وا�صتجاز من 

.
(1(

نعمة اهلل بن خاتون العاملي... كما در�س على ولده ال�صيخ اأحمد

العخقات الفكرقا في العصر الحدقث:

انحدرت العاقات الفكرية بين اإيران ولبنان بعد الع�ص���ر ال�ص���فوي، اإلى م�ص���تويات 

متدنية نوعًا ما، ولم ت�ص���تعْد زخمها اإل بعد ا�ص���تقال لبنان �ص���نة 1943م... لتبلغ هذه 

العاق���ات ذروتها، بعد قيام الجمهورية الإ�ص���امية في اإيران �ص���نة 1979م. وقد تجلت 

هذه العاقات، في عدة اأمور، منها:

(2(

1 - اللغة الفار�صية في لبنان:

(3(

:Q عمًا بقول الإمام علي

وت���ل���ك َل��������ُه ِع���ْن���َد ال�������ص���دائ���ِد اأع�����واُنب��������َق�����ْدِر ُل���غ����َ���اِت ال���م���رِء ي��ك��ُث��ُر ِع��ْل��م��ُه

ف�����ك��لُّ ل�����ص��اٍن ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ِة اإن�����ص��اُنَف���َب���اِدْر اإل���ى ِح��ْف��ِظ ال��لَّ��َغ��اِت ُم�����ص��اِرع��ًا

عم���د اللبنانيون اإل���ى تعلم اللغة الفار�ص���ية، والكتاب���ة بها، اإلى جان���ب العربية، منذ 

زمن بعيد... وعلى �ص���بيل المثال ل الح�ص���ر... فاإن ال�صيد عبا�س بن علي بن نور الدين 

)ت1179 ه�( �ص���احب كتاب »نزهة الجلي�ش« له اأ�ص���عار بالفار�صية والعربية، مع اأنه لم 

اأنظ���ر: »خط���ط جبل عامل« م���ن 58 م.�س /»تاريخ جبل عام���ل« �س 270 م.�س. ومما يج���در ذكره هنا، اأنه   (1(

توجد في بلدة »�صقرا« العاملية )م�صقط راأ�س ال�صيد مح�صن المين �صاحب »اأعيان ال�صيعة«( في حي غربي 

برك���ة البلدة، �ص���جرة زيتون معمرة، محيط جذعها ع���دة اأمتار، حيث يطلق عليها اأبن���اء البلدة- وبالتواتر 

اأبا عن جد - ا�ص���م »زيتونة الفار�ص���ي«. كما يروي الأ�صتاذ محمد كامل �ص���عيب، المعروف بالأ�صتاذ العاملي 

)ت 1980م(، اأنه كان يوجد في منزل والده، في بلدة »ال�ص���رقية« )غربي النبطية(، مكتبة كبيرة، مودعة، 

لعالم اإيراني، يدعى »الكا�صاني«. اأنظر: زينب فواز: »ح�صن العواقب«، مقدمة المحققة فوزية فواز، �س 13 

من�صورات »المجل�س الثقافي للبنان الجنوبي«، بيروت 1984 م.

اأنظر في هذا المجال: »علي يو�ص���ف نور الدين«: اأ�ص���واء على تعليم اللغة الفار�صية في لبنان«، مجلة »اإيران   (2(

الثقافي« العدد 2، بيروت 2007م.

وين�صب هذا البيتان اأي�صًا، اإلى �صفي الدين )ت 750 هـ/1349م(.  (3(
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 قط؛ كذلك، كان ال�ص���يخ اأحمد عارف الزين )ت1960م( �ص���احب مجلة 
(1(

ي���زر اإي���ران

»العرفان«، يتقن الفار�صية اأي�صًا، اإلى جانب عدة لغات اأخرى... وهكذا لم يقت�صر تعلم 

اللغة الفار�ص���ية على اللبنانيين الذين رحلوا اإلى اإيران، اأو اأقاموا فيها فقط... بل كانت 

مطلبًا اأ�صا�صيًا، من م�صتلزمات التكامل الثقافي والتح�صيل العلمي عندهم.

غير اأن الفار�ص���ية، لم تاأخذ طريقها اإلى الإنت�ص���ار في لبنان، في الع�ص���ر الحديث، 

ب�صكل منتظم... اإل عبر موؤ�ص�صات التعليم في هذا البلد، وخ�صو�صًا الجامعات: انطاقًا 

من كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في بيروت، بعد تاأ�ص���ي�س »كر�شي اللغة الفار�شية« 

فيها �ص���نة 1956م، نتيجة لمعاهدة ثقافية بين »الجامعة اللبنانية« و»جامعة طهران«، 

الت���ي اأوفدت الأ�ص���تاذ الدكت���ور محمد محمدي لي�ص���رف على هذا التاأ�ص���ي�س... وليكون 

بالتالي، اأول اأ�ص���تاذ للغة الفار�صية في الجامعة اللبنانية. وقد جرى احتفال ر�صمي بهذه 

المنا�صبة، ح�صره �صاه اإيران محمد ر�صا بهلوي وزوجته الإمبرطورية ثريا... اإلى جانب 

كبار الم�صوؤولين اللبنانيين، تاأكيدًا على الدور المرجو من هذا المنبر. 

ولم يلبث الدكتور اأحمد لوا�ص���اني، اأن ان�ص���م اإلى الدكتور محمدي في تدري�س اللغة 

الفار�صية منذ �صنة 1958 م، لتتخرج على اأيديهما، اأول دفعة من طاب اللغة الفار�صية، 

في كلية الآداب.

ومن���ذ ذلك الوقت، ت�ص���هد كلية الآداب في الجامعة اللبناني���ة، في بيروت، وبفروعها 

ف���ي المحافظ���ات )1975م( اإقب���اًل ل باأ����س به، على تعل���م اللغة الفار�ص���ية، حيث يقوم 

اأ�ص���اتذة لبنانيون )منهم �ص���احب هذا البح���ث( بتدري�س هذه اللغة... وا�ص���عين الكتب 

المتخ�ص�صة، لت�صهيل ذلك.

وف���ي عام 2010 م، تم تطوير الإتفاقية بين »الجامعة اللبنانية« و»جامعة طهران«، 

ليتحول الأمر، من تدري�س »لغة« فقط، اإلى تاأ�ص���ي�س ق�ص���م للغة الفار�صية واآدابها، يمنح 

اأنظر: ح�صن الأمين: »جبل عامل ال�صيف والقلم« �س 665، دار الأمير، بيروت 2003 م.  (1(
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الطالب في نهاية درا�صته »اإجازة« جامعية في ذلك. 

�س اللغة الفار�صية في كلِّ من: »الجامعة الأمريكية«  ف�صًا عن الجامعة اللبنانية، تدرَّ

ف���ي بيروت، وفي جامعة القدي�س يو�ص���ف )الي�ص���وعية(، وف���ي »جامعة ال���روح القد�ش« 

)الك�صليك(، وفي الجامعة الإ�صامية في لبنان.

اإل���ى جانب هذه الجامعات، تق���وم »الم�شت�شاري���ة الثقافية للجمهوري���ة الإ�شالمية 

الإيرانية« في بيروت، باإجراء دورات م�صتمرة، وعلى عدة م�صتويات لتدري�س الفار�صية، 

وتخريج مدر�صين لها، في عدد من المدار�س الخا�صة، التي باتت الفار�صية اإحدى اللغات 

المقررة في مناهجها التعليمية، كمدار�س جمعية »الإمام المهدي« مثًا.

الترجمات:

ومن مظاهر العاق���ات الفكرية المتينة، التي تربط لبنان واإيران... هذه الترجمات 

المتنوعة والمتبادلة، في مجالت الأدب والفل�ص���فة وال�صيا�ص���ة والدين، وغيرها... التي 

يقوم بها المترجمون اللبنانيون والإيرانيون، على حد �صواء، في محاولة لزيادة التقارب 

واللحمة بين ال�صعبين... من خال هذا الإ�صعاع الفكري المتبادل.

ومن اللبنانيين الذين اأ�صهموا في هذا المجال، على �صبيل المثال:

وديع الب�ص���تاني، الذي ترجم �صنة 1912 رباعيات الخيام)عن الإنكليزية(. د.فيكتور 

الكك، الذي ترجم مجموعة كبيرة من الأ�ص���عار والمقالت، د. دلل عبا�س التي ترجمت 

. وكتاب »قب����ش وب�شط« للكاتب 
(1(

ع���دة اأج���زاء من »دائرة مع���ارف العالم الإ�شالم���ي«

الإيران���ي عبد الكريم �ص���رو�س، وكتاب »القط والفاأر« لل�ص���يخ البهائي، وكتاب »حياتي« 

للرئي�س الإيراني الأ�ص���بق ها�صمي رف�صنجاني. ومن المترجمين كذلك، عمر �صلبي الذي 

م���ن عوامل التقارب الفكري بين اإي���ران ولبنان، اأن الحفل الذي اأقيم لإط���اق المجلدين الأول والثاني من   (1(

»دائرة معارف العالم الإ�ص���امي«، باللغة العربية، قد جرى في بيروت )نهاية �ص���نة 2009م( اأنظر: »اإيران 

الثقافي« العدد 6 �س 70، بيروت.
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ترجم »ديوان حافظ« اإلى العربية �ص���عرًا. ول نن�ص���ى هنا الإمام ال�ص���يد مو�صى ال�صدر، 

ال���ذي نقل اإل���ى العربية اإحدى روائع الأدب الفار�ص���ي الحديث، وه���ي رواية »النادمون« 

للروائية �صيمين دان�صور. 

اأم���ا م���ن الجانب الإيراني، فاإن ال�ص���اعر المترجم الإيراني د. مو�ص���ى بيدح، قد قام 

بن�ص���اط وا�ص���ع في هذا المجال، ومن خال ترجماته اإلى الفار�ص���ية لعدة اأعمال �صعرية 

لبناني���ة. ولع���ل من اأخر الأعم���ال المترجمة اإلى الفار�ص���ية. هي مجموع���ة الدكتور علي 

حجازي الق�ص�صية »وفاء الزيتون«، والتي قام بترجمتها مو�صى عربي وعلي ارا�س بور.

على اأن اأه���م الأعمال الفكرية اللبنانية المترجمة اإلى الفار�ص���ية، والأكثر رواجًا في 

اإيران، هو كتاب جورج جرداق »الإمام علي �شوت العدالة الن�شانية«.

المجخت: 

تعتب���ر المجات، معلمًا بارزًا من معالم التوا�ص���ل الفكري بين ال�ص���عوب: �ص���واء من 

حيث التعريف بهذا البلد اأو ذاك.. وت�ص���ليط ال�ص���وء على مجريات الحياة فيه... اأو من 

خال تاقح الأقام المتعددة الم�صارب التي ت�صهم في الكتابة فيها.

ولعل مجلة »العرفان« التي اأ�ص�صها ال�صيخ اأحمد عارف الزين في مدينة »�شيدا«، في 

... وهو ما كان يتجلى من خال 
(1(

�صباط )فبراير( �صنة 1909م، هي خير دليل على ذلك

الإ�ص���تقبالت الر�ص���مية وال�ص���عبية الحارة، التي كان يحظى بها �ص���احب العرفان خال 

زياراته المتكررة اإلى اإيران.. اأو حتى من خال الإحتفال التاأبيني المهيب العظيم، الذي 

اأقيم لل�ص���يخ الزين في مدينة »م�شهد« عقب وفاته فيها، خال زيارته للرو�صة المقد�صة 

اأواخر �صنة 1960. 

اأنظر: علي يو�صف نور الدين: »ال�صيخ اأحمد عارف الزين ومجلته العرفان: قرن في العطاء والتنوير«، اأعمال   (1(

»موؤتمر ثقافة التنوير في الوطن العربي«، جامعة الأميرة �صمية للتكنولوجيا، ني�صان )اأبريل( عمان، الأردن، 

.2010
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ومن ال�ص���واهد على ذلك اأي�ص���ًا، مجل���ة »الدرا�شات الأدبي���ة في الثقافتي���ن العربية 

والفار�شية وتفاعلهما«، التي ت�ص���در عن ق�ص���م اللغة الفار�صية واآدابها. في كلية الآداب 

ف���ي الجامع���ة اللبنانية في بي���روت، ويراأ�س تحريره���ا الآن الدكتور فيكت���ور الكك )اأول 

لبناني نال �ص���هادة الدكتوراة في »الأدب الفار�شي« من جامعة طهران �ص���نة 1963م(... 

وكذل���ك مجل���ة »�شيراز«، التي ت�ص���در ف���ي »طهران« باللغ���ة العربية، ع���ن مركز »الفن 

والفك���ر الإ�صالم���ي« منذ ربيع 2004م، وهي مجلة ر�ص���ينة تخت�س بترجمة عيون الأدب 

الفار�ص���ي اإلى العربية؛ وهذا ما يكر�صه ال�ص���عار الذي تحملها على غافها: »نافذة على 

الأدب الإيران���ي«... حيث يراأ�س تحريرها الكاتب وال�ص���اعر المترجم المعروف مو�ص���ى 

بيدج، الذي كر�س حتى الآن، خم�ص���ة وع�ص���رين عامًا من حياته لمد ج�ص���ور الحوار بين 

�صفتي الإبداعات الأدبية الفار�صية والعربية، وخا�صة ال�صعرية.

 ويعاون الدكتور بيدج في اإ�ص���دار هذه المجلة، لجنة متمر�ص���ة من المترجمين، هم: 

جمال كاظم وحيدر نجف و�ص���مير ار�ص���دي و�ص���ادق خور�صا، ف�ص���ًا عن المدير الفني 

للمجلة الأ�صتاذ با�صم الر�صام.

وقد َوَعت »الم�شت�شارية الثقافية للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية« في بيروت، منذ 

تاأ�صي�صها بعد قيام الثورة... اأهمية الدور المناط بالمجات، في تمتين الأوا�صر الثقافية 

بي���ن لبن���ان واإيران.. فعمدت اإلى اإ�ص���دار مجلة »الرا�شد«، التي حملت بعد فترة ا�ص���م: 

»الر�ش���د الثقاف���ي«، للقيام بهذه المهمة. ثم بداأ »المركز الثقافي الإيراني في بيروت« 

)التابع للم�صت�صارية(، منذ �ص���باط )فبراير( 2007م، باإ�صدار مجلة »اإيران الثقافي«، 

وهي )ف�صلية تعنى ب�صوؤون الثقافة والفن والتراث( باإ�صراف المدير التنفيذي، الأ�صتاذ 

محمد �ص���عد. هذا ف�ص���ًا عن عدة مجات اأخرى، في كا البلدين، ت�ص���هم بم�ص���تويات 

مختلفة في هذا المجال)التوا�صل الفكري(.
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المؤتمرات والندوات الفكرقا: 

ومن الأمور المهمة في حقل التوا�ص���ل الثقافي بي���ن لبنان واإيران... هذه الموؤتمرات 

والندوات الفكرية، التي تعقد في لبنان اأو في اإيران... اأو حتى في دول الجوار... وي�صارك 

فيها باحثون من كا البلدين.. مما ي�ص���مح لهم بالتوا�ص���ل الفكري والنقا�س المبا�ص���ر، 

ومن دون الحاجة اإلى و�صيط؛ وقد كان ل�صاحب هذا البحث، �صرف الم�صاركة في اأغلب 

هذه اللقاءات الفكرية، �صواء في لبنان اأو اإيران اأو �صوريا اأو غيرها. ومن هذه اللقاءات:

الن���دوة التي نظمته���ا »الم�شت�شاري���ة الثقافي���ة للجمهوري���ة الإ�شالمي���ة الإيرانية« 

ف���ي بي���روت، في الرابع من كانون الأول )دي�ص���مبر( 1992 م، في قاعة »و�شت هول« في 

الجامع���ة الأميركية في بيروت، تحت عنوان: »دور اللغ���ة الفار�شية واآدابها في التفاعل 

الح�شاري« حيث �صارك في هذه الندوة اأ�صاتذة اللغة الفار�صية في فروع كلية الآداب في 

الجامعة اللبنانية، الدكاترة: اأحمد لوا�ص���اني، عبد اهلل الخالدي، طال مجذوب، طوني 

.
(1(

الحاج، اأغناطيو�س ال�صي�صي، وعلي يو�صف نور الدين

ومن الموؤتمرات المهمة في هذا المجال، »الموؤتمر الدولي العربي الفار�شي لالأدب 

المقارن« الذي انعقد في ق�ص���ر الأوني�ص���كو في بيروت في 11 و 12 ايار )مايو( 2010م 

)بتن�صيق بين الجامعة اللبنانية، وجامعة فردو�صي )م�صهد(، »والم�شت�شارية الثقافية« 

في بيروت( حيث �صارك فيه اأكثر من �صت واأربعين باحثًا وباحثة من مختلف الجامعات 

الإيراني���ة... وثاثة ع�ص���ر باحثًا م���ن الجامعة اللبناني���ة والجامعات العربية )�ص���وريا، 

الأردن، م�صر(.

اأنظ���ر: مجلة »الر�ص���د الثقافي« الع���دد 27 �س 35، »الم�صت�ص���ارية الثقافية« بيروت، كان���ون الثاني )يناير(   (1(

1993م. وقد ح�ص���ر هذه الندوة ف�ص���ًا عن عدد من الم�ص���وؤولين اللبنانيين... كل من: معاون وزير الثقافة 

والإر�صاد الإ�ص���امي لل�صوؤون الدولية في الجمهورية الإ�صامية، علي جنتي، ومعاون رئي�س »جامعة طهران« 

ل�ص���وؤون الدرا�ص���ات والبحوث، تقي خان، ومعاون رئي�س »جامعة طهران« لل�ص���وؤون الإدارية والمالية، �ص���م�س 

الدين وهابي، والم�صت�ص���ار الثقافي للجمهورية الإ�صامية في لبنان و�صوريا )في ذلك الوقت( ال�صيخ محمد 

�صريعتي.
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هذا، ف�ص���ًا عن الن���دوات الكثيرة الت���ي تقيمها الم�صت�ص���ارية الثقافي���ة في بيروت، 

تكريمًا لهذا المفكر اأو ذاك، اأو احتفاًل بمنا�صبة �صدور كتاب ما، يخدم العاقة الطيبة 

بين البلدين.

اإل���ى جانب ه���ذا، تلك الموؤتمرات المتنقلة، التي يعقد ق�ص���م منها ف���ي اإيران، ليعقد 

ق�صمها الثاني في لبنان... على غرار »الموؤتمر الدولي في فكر ال�شهيدين« )بيروت 30 

اأي���ار 2011( الذي نظمته »جمعية الإمام ال�شادق لإحياء التراث العلمائي« )بيروت(، 

»والمرك���ز العالي للعلوم والثقافة الإ�شالمي���ة« )قم( و«المجتمع العالمي للتقريب بين 

المذاهب الإ�ص���امية« )اإيران(: حيث انعقد الق�ص���م الأول منه في مدينة »قم« الإيرانية 

ف���ي العام 2010، كذل���ك موؤتمر حول »الإمام عب���د الح�شين �شرف الدي���ن« الذي انعقد 

الق�صم الأول منه في اآذار )مار�س( 2005م، في مدينة قم... ثم الق�صم الثاني منه، في 

اأواخر ال�صنة عينها، في بيروت.

تبادل الوفود: 

ومن العوامل التي اأ�صهمت في تعزيز العاقة الفكرية بين البلدين بعد الثورة، تبادل 

الزي���ارات الفكرية: �ص���واء على م�ص���توى الجماعات، اأو على م�ص���توى الأف���راد.. حيث ل 

تخلو منا�ص���بة فكرية اإيرانية، كالمعر�س الدولي للكتاب في طهران، اأو احتفالت الثورة 

الإيراني���ة... اإل ويكون لبنان حا�ص���رًا فيها، من خال عدد من رج���ال الفكر... وكذلك 

زيارة العديد من المحا�صرين الإيرانيين اإلى لبنان.

وف���ي ه���ذا المجال، ل بد م���ن الحديث ع���ن الأع���داد الكبيرة من الط���اب من كا 

البلدي���ن، الذين يتابعون درا�ص���اتهم في البلد الآخر، حتى اأنه ت�ص���كلت في لبنان جمعية 

با�ص���م »جمعي���ة المتخرجين م���ن المعاهد والجامع���ات الإيراني���ة«، للتاأكيد على عمق 

العاقة بين اإيران ولبنان.

وم���ا دمنا في مجال الحديث عن التبادل الفكري... تجدر الإ�ص���ارة هنا اأي�ص���ًا، اإلى 

الم�ص���اركة المتبادل���ة، في معار�س الكتب الدولية، التي تقام �ص���نويًا ف���ي كل من بيروت 



العخقات اللبنانيا ااقرانيا مت العصر ااخميني... إلى العصر الخميني 

- 102 -

وطهران، حيث ن�ص���هد في كا المعر�ص���ين، م�ص���اركة لُدور الن�صر من كا الطرفين، في 

معر�س الطرف الآخر، وخ�صو�ص���ًا الم�ص���اركة المكثفة لدور الن�صر اللبنانية في معر�س 

طهران الدولي للكتاب.

وسائل ااعخم المرئي والملموش: 

اأدى التق���دم ال�ص���ريع ف���ي و�ص���ائل الإت�ص���الت، اإلى ظهور ن���وع جديد من التوا�ص���ل 

بي���ن اللبنانيين والإيرانيين، وبالأخ�س، من خال اإن�ص���اء عدة ف���روع لمحطات التلفزة 

الإيراني���ة ف���ي بيروت، مثل »قناة العال���م« اأو »قناة الكوثر« اأو غيرها... هذا ف�ص���ًا عن 

الموظفي���ن اللبنانيين، الذي���ن يعلمون في هذه المحطات التلفزيونية، �ص���واء في بيروت 

اأو ف���ي طه���ران ويكونون على تما����س مع زمائه���م الإيرانيين. كذلك، ف���اإن برامج هذه 

المحطات الف�ص���ائية، كثيرًا ما جمعت »على الهواء«، العدي���د من المفكرين اللبنانيين 

والإيرانيين معًا، الأمر الذي جعل الم�ص���هد الثقافي في كا البلدين، في متناول الطرف 

الأخر مبا�صرة.

���ف اإل���ى ذلك: الإنت���اج ال�ص���ينمائي اأو التلفزيوني الم�ص���ترك، اأو تب���ادل الأفام   اأ�صِ

والم�صل�ص���ات التلفزيونية، اأو تبادل الممثلين، اأو الفرق الم�صرحية، اأو المعار�س الفنية 

)نحت، ر�ص���م، خط...(... بين لبنان واإيران... كل هذا، ُي�صفي على العاقات الفكرية 

والروحي���ة بين البلدي���ن.. ُبعدًا ِوجدانيًا خا�ص���ًا. ويجعل كل طرٍف اأكثر معاي�ص���ة وفهمًا 

لق�صايا الطرف الآخر.

وم���ن الماح���ظ هن���ا، اأن الن�ص���اطات الفكري���ة الإيراني���ة المتعددة ف���ي لبنان، هي 

كبيرة جدًا، مقارنة بالن�ص���اطات التي يقوم بها لبنان في اإيران... وما ذلك، اإل ل�ص���عف 

الإمكانات المادية، وعدم وجود خطة وا�ص���حة، للتحرك خارجيًا، في هذا المجال، عند 

الطرف اللبناني... خافًا لما هي عليه الحال، عند الإيرانيين.

اأن العاق���ة بي���ن لبنان واإيران، هي عاقة را�ص���خة، ر�ص���وخ ح�ص���ارتيهما في اأعماق 
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د.علي نور الدقت 

الزمن؛ ومهما اعترى هذه العاقة من فتور في بع�س الأوقات )مع تقلب المزاج ال�صيا�صي 

عن���د البع����س(، فاإن كا منهما، ليعترُف بف�ص���ل الآخر عليه... قديما وحا�ص���را. وخيُر 

�صاهد على هذا، هذه الأبيات لاأ�صتاذ في كلية الآداب في جامعة م�صهد، ال�صاعر غام 

(1(

بًا عبرها بوفد علماء لبنان، الذي زار م�صهد �صنة 1960 قائًا: ح�صين نقيد، مرحِّ

���ص��رٍف ب��اأ���ص��ي��اٍف ذوي  خرا�صان�ااأه����ا و���ص��ه��ا  زاروا  ق��د  ل��ب��ن��اَن  اأر����س  م��ن 

َفَلَقد ���ص��ا  ال��رِّ ل�����ُزّواِر  ��َرى  وُب�����صْ ��َوان���اُط��وَب��ى  ِر�صْ اهلِل  ع���ن�د  ب����ذل��َك  ن���اُل��وا 

واإخ��وان�����اي��ا زائ����ِري اأر�����سَ ط��و���ٍس م��رح��ب��ًا ِب��ُك��ُم ح�����ب����اًء 
َ
اأ ه�����ن��اك  ُزْرُت�������ْم 

منطُقنا ال��ق��وِل  ف��ي  مختلفًا  ك���ان  ِوج����دان��������ااإْن  و  ق���ل��ب���ًا  َل����م���ُتَّح���ٌِد  ��������ا  اإنَّ

ت��جمع�ُن���َا والآداُب  وال�ف�ق�ُه  ي���ُن  مثوان�اال���دِّ الأر�����س  ف��ي  م��ف��ت��ِرق��ًا  ك���ان  اإْن 

م�ذه�ب�ِن��ا ف�ِق�َه  ق�ديمًا  اأَخ�ْذن��ا  اأعوان�ام�ن�ُك�ْم  الخيِر  ط��ري��ِق  ف�ي  ل�ن�ا  ُك�نُتْم 

كفى ال��ع��ام��ل��يِّ  وِع���ل���ُم  ال�صهيد  ب�ُْرَه�ان�اف�����ص��ُل  الدهر  ق�دي�ِم  ف�ي  ل�ِفخ�ِرُك�ْم 

ع�ال��ِم�ُك�ُم ال�دي�ن  ب��ه�����اُء   ، ق�����د ف�����اَق ك�����لَّ ال����َورى ِع��ْل��م��ًا وِع��ْرَف��اَن��اوال��ع�����ام��ل��يُّ

ث�اب�ت��ًة ال����ِودِّ  ع�ه�وُد  ف��ي��ن��ا  ول���ب�ن�ان���اَف�ل�ت�ب�َْق  اإي���ران����ًا   
ُ
اهلل وَي��ْح�ف�َِظ 

* * *

مجلة »العرفان« �س 617، بيروت �صيف 1962 م.  (1(
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د- مصطفى نزي)))

يرتب���ط تاريخ ال�ص���يخ البهائي، هجرًة وتعّلم���ًا، وتعليمًا، وبراعًة ف���ي كثير من العلوم 

ارتباطًا مبا�ص���رًا باإيران ب�ص���كل عام، وبالدولة ال�صفوية ب�ص���كل خا�س، ومن هنا، يجدر 

بن���ا الحديث بداية عن الدولة ال�ص���فوية، لتكون مقدمة اأو منطلق���ًا لنا، للغو�س في بحر 

ال�صيخ البهائي، الذي يبدو اأّنه لم يكن محدودًا، اأو ي�صتطاع خو�س غماره ب�صهولة، وهذا 

ما �صتدل عليه �صيرة هذا العبقري الفّذ، واأعماله وموؤلفاته وغير ذلك.

الدول���ة ال�شفوي���ة: قبل الدولة ال�ص���فوية كانت الب���اد الإيرانية منق�ص���مة دويات 

متع���ددة، ولّما جاءت الدولة ال�ص���فوية وّحدت الباد تحت �ص���يطرتها، وبداأ حكمها في 

اأوائل القرن العا�ص���ر الهجري، ال�ص���اد�س ع�ص���ر الميادي، وا�ص���تمر اأكثر من قرنين من 

الزمان، وقد عا�س ال�صيخ البهائي في كنفها.

اأول ملوك هذه الدولة هو ال�ص���يخ اإ�ص���ماعيل اإبن ال�ص���يخ حيدر، المولود �ص���نة 892 هـ 

الموافق ل�صنة 1487 م، وحكم اثنين وع�صرين �صنة، من عام 907 ه� الموافق ل�صنة 1501 

م، حتى وفاته في عام 930 ه� الموافق ل�ص���نة 1523 م، وهو اإ�صماعيل بن حيدر بن �صدر 

اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية.  (1(
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الدين بن �ص���في الدين. واحتل هذا الملك اآذر بيجان �ص���نة 907 ه� �صنة 1502 م، ودخل 

، واأعلنها عا�صمة له، وتّوج نف�صه ملكًا على باد فار�س، و�صمى نف�صه 
(1(

عا�ص���متها تبريز

: » اأبو المظفر �شاه اإ�شماعيل الهادي الوالي«، واأعلن المذهب ال�ص���يعي مذهبًا ر�ص���ميًا 

واإجباريًا لدولته، وفر�ص���ه على اأتباعه و�ص���كانها، وعلى �ص���كان الوليات التي فتحها بعد 

ذلك، وخال فترة معينة اأ�ص���بحت الدولة تمتد من نهر جيحون )في اآ�ص���يا ال�صوفياتية( 

 .
(2(

اإلى الخليج، ومن الفرات اإلى اأفغان�صتان«

العائلة ال�ص���فوية اإعتبرت نف�صها حامية للمذهب ال�صيعي، وبما اأن ال�صفويين اأرادوا 

اإ�ص���فاء �ص���يء من القد�ص���ية على دولتهم، فاإّنهم اإّدعوا اأّنهم �صادة، يعودون بن�صبهم اإلى 

اأه���ل البيت، وينحدرون تحديدًا من �ص���الة حمزة اإبن الإمام مو�ص���ى الكاظم، المتوفي 

 .
(3(

�صنة 183 ه� الموافق ل�صنة 799 م، لكن براأي البع�س فاإّن هذا الأمر يحتاج اإلى تدقيق

ولذلك فاإن ال�ص���اه اإ�ص���ماعيل الأول كان يعتبر نف�ص���ه �ص���ّيدًا، ويفتخر بهذا الن�صب، و�صمى 

نف�صه ب�»اإ�شماعيل بن حيدر الح�شيني« واأّنه من اآل عليQ. اإّن ما كان يميز اأو�صاع اإيران 

المذهبية، قبل بدء �صلطنة ال�صاه اإ�صماعيل، قلة عدد ال�صيعة، الذين كانوا متفرقين في نواحي 

، وم���ن المعروف اأّن 
(4(

ع���دة من اإيران مثل: قم، كا�ص���ان، الري، مازندران، �ص���بزاور وغيرها

.Qقم( احت�صنت قبر المع�صومة، اأخت الإمام علي الر�صا، واإبنه الإمام مو�صى الكاظم(

هذا وقّرر ال�ص���اه اإ�ص���ماعيل اأن ي�ص���رب على اأح���د وجهي ال�ص���ّكة)العملة المتداولة( 

عبارة »ال�شاه عبد الولية« كما �صمى نف�صه، وعلى الوجه الآخر: »ل اإله اإّل اهلل، محمد 

.
(5(

ر�شول اهلل، علي ولي اهلل محاطة باأ�شماء الأئمة الأحد ع�شر الآخرين«

حول مدينة تبريز راجع: ياقوت الحموي: »معجم البلدان« ج2 �س 3.  (1(

دلل عبا�س: »بهاء الدين العاملي، اأديبًا وفقيهًا وعالمًا« ط 1، دار الحوراء، �صنة 1995.  (2(

)م.ن( �س 33.  (3(

حول هذه المدن، راجع ياقوت الحموي: »المرجع ال�صابق« ج 4 �س 397.  (4(

كارل بروكلمان: »تاريخ ال�صعوب الإ�صامية« ط 5، ترجمة نبيه فار�س ومنير البعلبكي، دار العلم للمايين -   (5(

بيروت �صنة 1979 م �س 497.
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هكذا نمت قوة ال�ص���اه اإ�ص���ماعيل، وهكذا تحقق حلم الُفر�س في وجود �صلطان �صيعي، 

ومن ثم امتزجت عقيدتهم الدينية المذهبية بالروح القومية، وظل ال�ص���اه يقوى ويو�ّص���ع 

نفوذه ويزيد من اأماكه، حتى ان�ص���مت اإليه مجموع���ة من القبائل التركية، يطلق عليها 

ا�صم »قزل با�ش«، وكّلها �صيعية، ثم ا�صتولى على بغداد والمو�صل وديار بكر، وفي �صنوات 

 
(1(

قليلة �صم اإليه كّل امبراطورية ال�صاه«

ثم ذهب بنف�ص���ه اإلى العراق، متفقدًا حاّجًا اإلى العتبات المقد�ص���ة الدينية ال�صيعية، 

ف�ص���ّق قناة للمياه اإلى النجف، وعّمر مراقد الأئمة ال�ص���يعية، وهنا اأ�صبح على تما�س مع 

الدولة العثمانية في الأنا�صول والبلقان، والدولة المملوكية في ال�صام والحجاز، ول �صك 

اأن تاأ�ص���ي�س دولة قوية، مهمة، ذات نظام وموؤ�ص�صات، وتدين بالمذهب ال�صيعي، اأّدى اإلى 

ردود فع���ل متباين���ة في ظل تع�ص���ب مذهبي متبادل، وه���ذا اأدى اإلى �ص���راع، كان يقوى 

ويخّف، خا�صة مع الجيران الأتراك والأفغان.

الصراش مع الدولا العثمانيا:

ال�ص���لطان �ص���ليم العثماني اإبن ال�ص���لطان ب���ا يزيد )ال���ذي حكم بين �ص���نتي 918 هـ 

�ص���نة 1512 م و�ص���نة 946 هـ - 1520 م(، ا�صتغل الو�ص���ع، وخا�صة المذهبي، وما رافقه 

م���ن ممار�ص���ات معينة، فاعتب���ر اأّن »ال�شيع���ة خارجين ع���ن الإ�شالم، وتج���ب مقاتلتهم 

ومحاربته���م وقتله���م، لذلك اأم���ر بقتل كل من كان معروف���اً بالت�شيع داخل بالده، من 

، ومعظم موؤرخي الأتراك يوؤكدون اأن عدد القتلى 
(2(

�ش���ّن �شبع �شنوات اإلى �شبعين �شن���ة«

و�صل اإلى 40 األف اإن�صان، ويقول الموؤرخون هوؤلء، اأن هذه الحادثة هي من اأفجع الأعمال 

التي لب�صت رداءًا مذهبيًا.

راجع: دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق«.  (1(

�ص���تانلي بول: »طبقات �ص���اطين الإ�ص���ام« ترجمة مكي طاهر الكعبي، دار المن�صورات الب�صري - بغداد -   (2(

�صنة 1388 ه� - �صنة 1968 م، �س 538.
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ث���م هي���اأ ال�ص���لطان �ص���ليم جي�ص���ًا قوي���ًا لمحاربة ال�ص���اه اإ�ص���ماعيل، وج���رت معارك 

بي���ن الطرفي���ن، »انته���ت بهزيم���ة ال�شاه ف���ي 2 رجب �شن���ة 920 ه���� 23 اآب �شن���ة 1514 م، 

وتق���دم ال�شلط���ان نح���و العا�شم���ة تبري���ز، وا�شتولى عل���ى خزائ���ن ال�ش���اه، واأر�شلها اإلى 

 
(1(

الق�شطنطينية«

تخلص العثمانييت مت المماليك:

بعد هذا الإنت�ص���ار الذي حققه ال�ص���لطان �صليم على ال�صفويين، فاإّنه قرر اأن يق�صي 

على دولة المماليك، فاأحرز في معركة »مرج دابق« ن�صرًا حا�صمًا على قان�صوه الغوري، 

وذل���ك في 25 رجب �ص���نة 922 ه����، 24 اآب �ص���نة 1516 م، ومرج دابق ه���ي مكان قريب 

من مدينة حلب، وبعد ذلك باأقل من �ص���نة، دخل ال�ص���لطان القاهرة بعد اأن انت�صر على 

طومان باي في معركة »الريدانية«.

دخول جبل عامل تحت الحكم العثماني: 

، وتبعًا لذلك دخل 
(2(

بعد معركة مرج دابق، دخلت �ص���ورية تحت حكم ال�صلطان �صليم

جبل عامل �ص���من هذه ال�صلطنة، باعتباره جزءًا من باد ال�صام، ووقع هذا الحدث على 

جبل عامل بثقله، فاأ�صاب من ال�صّر اأكثر مما اأ�صاب باد ال�صام الأخرى، لأّن اأهله كانوا 

 .
(3(

بنظر العثمانيين متهمين بميولهم اإلى الدولة ال�صفوية، عدّوة العثمانيين

ويتف���ق معظم الموؤرخين، وتبيانًا للحقيقة، اأن الت�ص���يع في جبل عامل قديم، واأ�ص���بق 

بكثير من الت�ص���يع في اإيران، وهو يمتد حتى خافة عثمان بن عفان، وتحديدًا اإلى عهد 

بروكلمان: »المرجع ال�صابق« �س 466.   (1(

محمد كرد علي: » خطط ال�صام« ج 2 �س 235 وما بعد.  (2(

ح���ول ذلك راجع: محم���د تقي اآل فقيه: »جبل عامل في التاريخ« دار الأ�ص���واء، بيروت �ص���نة 1986 �س 37.   (3(

ومح�صن الأمين: » خطط جبل عامل« ط 1، الدار العالمية للطباعة والن�صر، �صنة 1403 ه� ومح�صن الأمين: 

»اأعيان ال�صيعة« الجزء الأول �س 25 و �س 199.
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ال�صحابي الجليل اأبي ذّر الغفاري، الذي نفاه عثمان اإلى ال�صام، ليكون هناك تحت عين 

الوالي معاوية بن اأبي �صفيان، الذي حاول اإغراء اأبي ذّر، لكّنه لم ي�صتطع، فنفاه اإلى جبل 

، هذا وقد ذكر الحر العاملي »اأّنه لم ي�شبق 
(1(

عامل، وذلك في �ص���نة 24 ه� �ص���نة 644 م

 .
(2(

اأهل جبل عامل اإلى الت�شيع، اإّل جماعة مح�شورون من اأهل المدينة«

ما بعد ال�شاه اإ�شماعيل ال�شفوي، ال�شاه طهما�شب:

توفي ال�صاه اإ�صماعيل �صنة 931 ه� - �صنة 1524 م، وجاء بعده اإبنه » طهما�شب« الذي 

حكم، وهو اإبن ع�صر �صنوات، وامتد حكمه اثنتين وخم�صين �صنة.

يعتبر هذا ال�صاه من اأهم قادة الدولة ال�صفوية، لكن ل ندري لماذا اعتبره بروكلمان 

.
(3(

»اأّنه المتدين الوحيد بين ملوك الدولة ال�شفوية«

المه���م اأن ه���ذا ال�ص���اه كان يج���ّل العلم���اء ويحترمهم، وذك���ر الموؤرخ���ون كثيرًا من 

، وهو كان ل ياألو جهدًا في ت�صجيع العلماء الأعام، 
(4(

الق�ص�س عن �صدة تعظيمه للعلماء

وترغيبه���م ف���ي الذهاب اإلى اإي���ران والعي�س فيها، وقد بداأت الدولة ف���ي عهده باإجتذاب 

المتكلمي���ن روي���دًا رويدًا في النجف، اأو من جبل عامل، لينه�ص���وا بمهمة ن�ص���ر المذهب 

ال�ص���يعي وتطبيقه، واأطلق ال�ص���اه طهما�ص���ب يد رجال الدين في �ص���وؤون المملكة، ويقال 

 ،
(5(

اأن هذا ال�ص���اه تاأثر ب�صخ�صية ال�ص���يخ الكركي علي بن عبد العالي )المحقق الثاني(

المولود �صنة 870 ه� �صنة 1460 م، والمتوفي �صنة 940 ه� - �صنة 1533 م.

في عهد هذا ال�صاه، هاجر بالفعل عدد من علماء النجف وكرك نوح وجبل عامل اإلى 

اإيران، ول �صّك اأن الإ�صطهاد الديني لل�صيعة كان اأحد الأ�صباب الرئي�صية لهذه الهجرات.

راجع: محمد كرد علي: »خطط ال�صام« ج 6 �س 252.  (1(

محمد بن الح�ص���ن الحّر العاملي: »اأمل الآمل« ج 1، تحقيق اأحمد الح�ص���يني، مكتبة الأندل�س، بغداد، بدون   (2(

تاريخ �س13.

بروكلمان: »المرجع ال�صابق« �س 500.  (3(

مح�صن الأمين: »اأعيان ال�صيعة« ج 3 �س 82.  (4(

بروكلمان: »المرجع ال�صابق« �س 501.  (5(
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هنا نتوقف عند م�صاألة مهمة تتعلق بال�صيخ البهائي، وهي اأّنه في عهد ال�صاه المذكور، 

كان ال�ص���يخ ح�ص���ين اإبن عبد ال�صمد، والد ال�ص���يخ البهائي من جملة الذين هاجروا اإلى 

اإيران. 

نروز الشيخ البهائي:

مولده ون�ص���به: ولد »ال�شيخ بهاء الدين العاملي«، المعروف ب� »ال�شيخ البهائي« يوم 

الأربعاء في ال�ص���ابع ع�ص���ر من ذي الحجة �ص���نة 953 ه� �ص���نة 1546 م. وهناك اأكثر من 

رواية حول مو�ص���وع مكان ولدته، لكن اأقربها اإلى ال�ص���حة، اأّنه ولد في بعلبك، وكثيرون 

الذين اأ�صاروا اإلى ذلك، ويورد ال�صيخ جعفر المهاجر رواية �صفوية، ما تزال حّية متداولة 

حّت���ى اليوم في بعلبك، تقول اأن ال�ص���يخ البهائي ولد في قرية »اإيعات«، التي تقع �ص���مالي 

غرب���ي بعلبك، على بعد خم�ص���ة كيلو مترات منه���ا، وقرية اإيعات كان���ت في ذلك الحين 

م�ص���كنًا لعائلة كبيرة، تن�صب اإلى »همذان«، القبيلة التي ربما يعود اإليها الف�صل في ن�صر 

الت�ص���يع الإمامي في لبنان، ولعّل ال�ص���يخ ح�صين بن عبد ال�ص���مد، اآثر ال�صكن هناك بين 

 
(1(

اأقاربه، حيث ولد ابنه بهاء الدين«

ويبدو اأن والد البهائي ال�ص���يخ ح�صين هاجر اإلى اإيران في اأيام ال�صاه طهما�صب، بعد 

 .
(2(

�صهادة �صيخه الثاني، وهناك من يقول اأن الهجرة تمت في حياة ال�صهيد الثاني

ويقال اأن ال�صيخ ح�صين، وقبل اأن يذهب اإلى اإيران، زار البحرين، واأقام فيها، ودّر�س 

في مدر�ص���تها العام���رة، وكانت كنيته »اأب���و الف�شائل«، ورّبما لكثرة الف�ص���ائل التي كان 

يتمتع ويت�صف بها.

ن�صير اأن بهاء الدين العاملي هاجر مع والده اإلى باد العجم، و�صكن بدايًة في قزوين، 

ثم اإنتقل منها اإلى اأكثر من مدينة.

ال�صيخ جعفر المهاجر: »بهاء الدين العاملي« مجلة الثقافة الإ�صامية، العدد 5، دم�صق، �صنة 1406 ه� �صنة   (1(

1986م �س 153.

دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق« �س 102 و�س 104.  (2(
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لماذا عانت الهجره إلى إقران؟

ربما ي�ص���األ البع�س عن ال�ص���بب الذي جعل العامليين يتوجهون اإلى اإيران، وهل كانت 

هناك هجرة عاملية قبل العهد ال�صفوي، ولماذا زادت وتيرة الهجرة في هذا العهد؟ 

اإن بع����س الموؤرخي���ن يوؤك���دون اأن العاقات بين جب���ل عامل واإيران ه���ي قبل الدولة 

ال�ص���فوية، وتحديدًا »منذ الق���رن ال�شابع الهج���ري، حيث ا�شتق���دم الإيلخانيون)وهم 

م���ن المغ���ول( عدداً من علماء ال�شيعة من خارج اإي���ران، وذلك لن�شر المذهب ال�شيعي 

والرّد على المخالفين، بينهم عدد من العامليين، الذين �شاعدوا على تركيز الت�شيع 

 .
(1(

في اإيران في تلك الحقبة«

كما يذكر الموؤرخون، اأن عاقات قامت اأي�ص���ًا في القرن الثامن الهجري، بين اأمراء 

تولوا الحكم بعد زوال حكم جماعة من المغول، وبين علماء جبل عامل، واأن اأحد اأمرائهم 

، لكن كما 
(2(

علي بن الموؤيد، حاول اأن ي�صتقدم ال�صهيد الأول اإلى خرا�صان لن�صر العقيدة

هو معروف، فاإن ال�صهيد الأول اعتذر بلباقة، واأر�صل لاأمير »اللمعة الدم�شقية«.

اإذن العاملي���ون، وتحدي���دًا العلم���اء، هاجروا اإل���ى اإيران قبل حكم ال�ص���فويين، لكن 

هذه الهجرة قويت، وا�ص���تدت وتيرتها بعد حكم هوؤلء، الذين �ص���جعوا الت�صيع، بل تبّنوه، 

و�ص���جعوا ال�صيعة للذهاب اإلى اإيران، فا�ص���تجاب هوؤلء، رغبًة منهم في الهجرة اإلى بيئة 

حا�ص���نة، يتابعون فيها درا�ص���اتهم، ويدّر�ص���ون، وكذلك هربًا من الظلم العثماني، الذي 

كان ياحق ال�صيعة، وقد ا�صتدت هذه الهجرة قبيل وبعد ا�صت�صهاد ال�صهيد الثاني.

وحول هذا المو�صوع، يذكر ال�صيد ح�صن ال�صدر، »اأّنه لما جرى في تلك البالد)جبل 

عامل( من الق�شاء المحتوم على المبرور ال�شهيد الثاني رحمه اهلل، ت�شع�شعت البالد 

العاملي���ة، وا�شط���رب اأهلها، و�شملهم الخوف والتقّية، خ���رج ال�شيخ علي بن اأحمد بن 

نقًا عن »نف�س المرجع« �س 62.  (1(

محمد جابر اآل �صفا: »�صفحات من تاريخ جبل عامل« العرفان م 27 ج 6 �س 436، واأي�صًا: مح�صن الأمين:   (2(

»اأعيان ال�صيعة« ج 10 �س 60.
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اأب���ي جام���ع م���ع اأولده وعياله خائف���اً، يترقب، حتى و�ش���ل كربالء فاأقام به���ا... وكان 

 ،
(1(

ال�شي���د محم���د اإبن اأبي الح�شن العاملي اأي�شاً ق���د جاء من البالد و�شكن بكربالء«

كما اأّننا نقراأ الدعوة اإلى الهجرة �ص���ريحة في اأدب ذلك الع�ص���ر، وبخا�ص���ة في �ص���عر 

ال�صيخ ح�صن بن زين الدين العاملي، اإبن ال�صهيد الثاني. والم�صادر الأ�صا�صية ت�صير اإلى 

 .
(2(

»اأن عدد العامليين في الع�شر ال�شفوي كان كبيراً جداً«

ل �ص���ك، وكل الموؤرخي���ن يوؤكدون، اأّنه كان لهوؤلء العلم���اء اأثر كبير في الدولة وفي هذا 

ال�ص���دد يقول ال�صيخ مرت�ص���ى مطّهري: »اأن لعلماء جبل عامل دوراً مهماً في الخطوط 

العاّم���ة للدول���ة ال�شفوية ال�شيعية، فال�شفويون كانوا �شوفية، ولو لم يكن يعتدل خط 

ال�شوفي���ة ال�شوف���ي ب�شي���رة فقهي���ة عميقة من قبل علم���اء جبل عامل، ولو ل���م تتاأ�ش�ش 

على اأيديهم حوزة فقهية عميقة في اإيران، لكان خط ال�شوفية ال�شوفي ينتهي اإلى ما 

انتهى اإليه العلويون في ال�شام اأو تركية«، وي�صيف ال�صيخ قائًا: »اإن لفقهاء جبل عامل، 

 .
(3(

بتاأ�شي�شهم الحوزة الفقهية في اأ�شفهان، حقاً كبيراً على ذّمة الأمة الإيرانية«

في خ�صم هذه الهجرة العاملية الكثيفة اإلى باد العجم، كانت هجرة ال�صيخ البهائي 

مع والده ال�صيخ ح�صين، ويرّجح اأن يكون هاجر اإلى اإيران �صنة 960 ه� �صنة 1553 م.

دراسا الشيخ البهائي:

در�س اأوًل: على والده ال�صيخ ح�صين، الذي كان له الأثر الكبير عليه، حيث كان المعلم 

والموّجه والمثال المحتذى، وكان ال�صيخ البهائي يقول عن والده دائمًا: »والدي واأ�شتاذي 

 .
(4(

ومن اإليه، ومن اإليه في العلوم ا�شتنادي«

ح�صن ال�صدر: »تكملة اأمل الآمل« تحقيق اأحمد الح�صيني، دار الأ�صواء، بيروت �صنة 1407 ه� �صنة 1986 م.  (1(

نقًا عن دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق« �س 67.  (2(

نقًا عن »نف�س المرجع« �س 68.  (3(

)م.ن( �س 88.  (4(
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ون�ص���ير اأن ال�صيخ ح�صين الوالد، كان »من م�شايخ جبل عامل العظام، وكان فا�شاًل، 

عالم���اً، جلي���اًل، اأ�شولياً، متكلماً، فقيه���اً، محدثاً، �شاعراً، ماهراً ف���ي �شنعه اللغز، وله 

، كما كان ال�ص���يخ ح�ص���ين م�صاركًا 
(1(

الألغاز الم�شهورة، التي خاطب بها ولده البهائي«

وم�ص���اهمًا في ت�ص���حيح كتب الحدي���ث والرجال، لأّن���ه كان يقابلها معه، وفي تح�ص���يل 

مقدمات الإجتهاد وك�ص���ب الكمال، لأّنه كان يقراأ على ال�صهيد الثاني، وقد رحل معه اإلى 

م�صر للدر�س �صنة 943 ه� - �صنة 1536 م، واأخذ معه عن كبار علمائها.

لم يكن الوالد هو الأ�ص���تاذ الوحيد لل�ص���يخ البهائي، فقد در�س هذا الأخير على جملة 

م���ن العلم���اء الكبار، وذلك في كل الأماكن التي انتقل اإليه���ا، وقد اأتيح له اأن يدر�س على 

يد جهابذة العلماء في قزوين عا�ص���مة اإيران، ودار العلم في ذلك الوقت، ومن اأ�صاتذته 

هناك:

عبد اهلل �ص���هاب الدين ح�ص���ين الي���زدي، ال�ص���هير بالمّا عبد اهلل وهو من اأ�ص���اتذة 

المنطق والحكمة، والحكيم عماد الدين محمود اأ�صهر اأطباء اإيران في ع�صره، والطبيب 

الخا�س لل�ص���اه طهما�ص���ب، واأخذ عنه البهائي الطب، وعلي المذهب المدر�صي اأخذ عنه 

الريا�ص���ة، اأي علم الجبر غالبًا، ومّا ف�ص���ل القا�ص���ي اأو القاين���ي المدّر�س، واأخذ عنه 

الريا�ص���ة وال���كام والفل�ص���فة، والمير مرت�ص���ى، واأحم���د الّنهمي الكيان���ي، وقراأ عليه 

الريا�صيات والحكمة.

كذل���ك تعلم ال�ص���يخ البهائي على اأيدي اأ�ص���اتذة خ���ارج اإيران، في معظم الحوا�ص���ر 

الإ�ص���امية التي زارها، مثل حلب حيث در�س على ال�ص���يخ عمر الُعر�صي، كما يروي عن 

 .
(2(

ال�صيخ محمد بن محمد بن اأبي اللطف المقد�صي ال�صافعي...«

محم���د بن الح�ص���ن الحّر العامل���ي: » اأمل الآمل... المرجع ال�ص���ابق« ج 1 �س 75، ومح�ص���ن الأمين: »اأعيان   (1(

ال�صيعة« ج 6 �س 56. 

حول درا�صته واأ�صاتذته راجع : دلل عبا�س : » المرجع ال�صابق » �س 217 - 228.  (2(
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ده أول منص  : 
ر
تقل

قبل �ص���نة 983 ه� - �ص���نة 1575 م، كان ال�ص���يخ ح�ص���ين يقيم في مدينة هرات، وكان 

ال�صيخ البهائي مع والده، وفي ذلك العام بالذات، غادر الوالد المدينة متوجهًا اإلى قزوين 

لماقاة ال�ص���اه طهما�ص���ب هناك، وطلب الرخ�ص���ة منه، له ولوالده البهائي، بالحج اإلى 

بيت اهلل الحرام، وهو ي�ص���مر في نف�صه اأمرًا، فاأذن ال�ص���اه له، ولم ياأذن لولده البهائي، 

، وكان هذا اأول من�صب ر�صمي يتوله البهائي.
(1(

واأمره اأن يقوم مقام اأبيه في )هرات(

يت�صاءل البع�س عن ال�صبب الذي جعل ال�صيح ح�صين يترك اإيران، وقد لقى هناك كل 

اهتمام واإحترام، ويعيدون ذلك اإلى اأ�صباب عديدة اأهمها:

ما لحظه من مظاهر البذح والترف ورغد العي�س والراحة التي يعي�س في خ�صمها    -

العلماء في اإيران، بعك�س حالة علماء جبل عامل، الذين كانوا يعي�ص���ون حياة زهد 

وقناعة وكّد وجّد، ول خدم لهم، وهم يقومون باأعمالهم باأيديهم.

التع�صب المذهبي الذي لحظه، وهو الذي كان ي�صعى اإلى التقريب بين المذاهب،    -

 .
(2(

كاأ�صتاذه ال�صهيد الثاني«

ويذكر اأن ال�ص���يخ ح�ص���ين لحظ اأن العثمانيين كانوا في مكة، وهم يتعر�صون لل�صيعة 

�ص���غطًا وتهديدًا، فلم يج���د مكانًا اآمنًا له، اإل البحرين، حي���ث اإنتقل اإلى هناك، وخال 

وج���وده ف���ي هذا البلد، »كانت له مع ول���ده البهائي كتابات، وح���اول اإقناعه باللحاق به 

 لكن الم�ص���ادر لم تذكر اأن البهائ���ي غادر هرات واإلتحق باأبيه، وحّتى 
(3(

اإلى البحرين«

لو تّم ذلك فاإّن الوالد توفي في 8 ربيع الأول �صنة 984 ه� �صنة 1576 م، ودفن بالم�صلى 

 .
(4(

من هجر«

مح�صن الأمين: »المرجع ال�صابق« �س 59.  (1(

مح�صن الأمين: »اأعيان ال�صيعة« ج 9 �س 239 - 240.  (2(

مح�صن الأمين: »اأعيان ال�صيعة« ج 1 �س 404.  (3(

مح�صن الأمين: ج 9 �س 240.  (4(
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مغادره الشيخ البهائي إلى قزوقت: 

بعد وفاة ال�صاه طهما�صب، في نف�س العام الذي توفي فيه والد ال�صيخ البهائي، ال�صيخ 

ح�ص���ين، تحّرر ال�ص���يخ البهائي من �ص���غط البقاء ف���ي هرات، حيث كان م�ص���غوًل هناك 

بالإفا�ص���ة والتدري�س، وعاد اإلى قزوين �ص���نة 984 ه�، وكان و�ص���ع الأمن مختًا، فتفرغ 

للكتابة والتدري�س.

تراجع في وضع الشيعا في إقران:

توفي ال�ص���ياه طهما�ص���ب بعد حكم دام اأكثر من ن�ص���ف قرن، وكانت وفاته �صنة 984 

ه� - �ص���نة 1576م، وتولى اإبنه حيدر ال�ص���لطة من بعده، لكن هذا الأخير ُقتل بعد ب�ص���ع 

�صاعات من وفاة اأبيه وت�صلمه الحكم، فدفنا معًا.

ول �ص���ك اأن موؤامرة ما كانت وراء مقتل حيدر، ويبدو ذلك من خال ما ح�ص���ل بعد 

ذلك.

تولى ال�ص���لطة الإبن الثاني لطهما�صب »اإ�شماعيل الثاني« الذي كان م�صجونًا من قبل 

وال���ده، فلما توف���ي الوالد اأخرج هذا من ال�ص���جن، ويبدو اأن جماعة اإ�ص���ماعيل هم وراء 

مقتل حيدر، والتخل�س منه، وبعد تولي اإ�صماعيل ال�صلطة ثاأر من كل من حوله، فتخل�س 

من اإخوته الآخرين، واأبناء اإخوته ومن ي�ص���اعدهم، ولم ينج من القتل اإل اأخوه ال�ص���رير 

واإبن اأخيه. الملفت للنظر، اأن حكم اإ�ص���ماعيل الثاني كان �ص���يئًا بالن�ص���بة لل�صيعة، حيث 

اأظهر ال�صاه كرهًا للمذهب ال�صيعي. 

لم ي�ص���تمر هذا ال�ص���اه في الحكم طويًا، ويبدو اأّنه كان ي�ص���ير بعك�س التيار الجارف 

القوي في الدولة، فبعد ت�صعة ع�صر �صهرًا من توليه الحكم، تّم اغتياله.

لم يبق من البيت ال�صفوي اإل الأخ ال�صرير »محمد خدا بنده« ) خدا بنده تعني عبد 

اهلل، اأي محمد عبد اهلل(، وكان هذا ال�صرير حاكمًا على فار�س من قبل اأبيه طهما�صب 
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واأخيه اإ�صماعيل، لكن الرجل كان �صعيفًا، وا�صتغل هذا الأمرمن قبل العثمانيين، وكذلك 

من بع�س الن�صاء، اللواتي اأخذن دورًا لهن على ح�صاب »خدا«، وتبعًا لذلك ح�صل خاف 

بين اأخت خدا بنده من جهة، وزوجته وتدعى »مهد عليا« من جهة اأخرى، وهذه الأخيرة 

هي والدة ال�صاه عبا�س الكبير )الذي كان عهده عهد ال�صيخ البهائي بحق(.

الخاف بين الن�ص���اء انتهى بقتل الأخت، بينما فر�ص���ت الزوجة �ص���لطتها وجبروتها 

على كل رجالت الدولة، وهي التي مهدت ل�صلطة اإبنها ال�صاه عبا�س.

البهائي في قزوقت:

في قزوين عا�س ال�ص���يخ البهائي اأزمة ال�ص���راع حول ال�صلطة بين الأمراء ال�صفويين 

اأنف�صهم، وتحدث في اأكثر من منا�صبة، وب�صورة وا�صحة عن اإختال الو�صع وا�صطراب 

حبل الأمن، ويت�صح مما تحدث به اأنه كان مك�صور الجناح، واأن اآماله خابت، وفقد المجد 

الذي كان له ولأبيه زمن ال�ص���اه طهما�ص���ب، واأن اأولئك الذين كانوا في �ص���ّدة الحكم، لم 

يكونوا يعرفون قيمته، ول يميزون بينه وبين من هم دونه قيمة »واأكثر من ذلك فاإّنه اأنف 

اأن يحتم���ل المق���ام في دار الهوان، بعد اأن فق���د مكانته العلمية والإجتماعية، وبعد اأن 

ف�شد الزمان واأهله، وت�شّدر للتدري�ش من قّل علمه، وكثر جهله، فانحّطت رتبة العلم 

 .
(1(

واأ�شحابه، واندر�شت مرا�شمه بين طالبه«

ويبدو اأن ال�صيخ البهائي عا�س فترة تفكير �صعبة، فهو من جهة يرى و�صعًا �صعبًا ل يمكن 

الإن�ص����جام معه، وهو ل ي�ص����تطيع التغيير، وهو يتذكر و�صايا والده له، ومنها »اإن كنت ل تريد 

.
(3(

، وقول الر�صول P: »حّب الدنيا راأ�ش كّل خطيئة«
(2(

الدنيا ول الآخرة فابق في اإيران«

)م.ن( �س 248 وال�صيخ البهائي: »الك�صكول« ج 1، طبعة الأعلمي طبعة 6، بيروت �صنة 1403 ه� �صنة 1983   (1(

م، �س 184 و �س 208.

مح�صن الأمين: »اأعيان ال�صيعة« ج 6 �س 60.  (2(

ال�صيخ البهائي »المرجع ال�صابق« �س 245.  (3(
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هجرته المعاك�شة: 

وقرر ال�ص���يخ البهائي اأخيرًا اأن يترك، وكانت رحلة الحج، ثم كانت فترة تنقل اإلى اأكثر 

من مكان، ويقال اأنه �ص���اح ثاثين �ص���نة في الم�ص���رق، فزار م�ص���ر والقد�س ودم�صق وحلب 

وتبري���ز واأ�ص���فهان والحجاز وكرك نوح وبعلبك، وغيرها. من الوا�ص���ح، وح�ص���ب ما يذكر 

الموؤرخ���ون والمحّدثون والعارفون بخفايا ال�ص���يخ، اأّن���ه لم تغّره مباهج الدني���ا ومغرياتها، 

والمنا�صب الدنيوية التي جّربها، لكنه لم ي�صتمر فيها، وكان هّمه اأن يكون لديه حرية تفكر، 

وم���ن هنا فاإن الرحات التي قام بها فتحت اأمامه اآفاقًا وا�ص���عة، ف���ازداد اإطاعًا ومعرفة 

وثقاف���ة وعلمًا، لكن الملفت للنظر اأن ال�ص���يخ البهائي لم يترك اآث���ارًا مكتوبة عن رحاته، 

وفي هذا ال�ص���دد يقول ال�ص���يد مح�ص���ن الأمين: »مما يوؤ�شف، اأن البهائي لم يدّون اأخباره 

في �شياحته التي ا�شتغرقت ثالثين �شنة في بالد الروم وال�شام وغيرها، مع ما كان عليه 

م���ن الف�ش���ل والمعرفة، وطول �شحبته الملوك والأم���راء والعلماء، ول �شّك اأّنه اإتفق له 

 .
(1(

في �شياحته هذه اأمور غريبة، واأ�شياء كثيرة، ل�و دونت لكانت م���ن نفائ�ش الكتب«

هناك ماحظة، ي�ص���ير اإليها بع�س من تتبعوا �صيرة ال�صيخ البهائي وتحركاته، فيقال 

اأن »بهاء الدين العاملي كان اأمامه فر�شه)في طريقه من القد�ش اإلى دم�شق ( لزيارة 

وط���ن اآبائ���ه واأجداده، واأّننا �شن�شتغرب حقاً اإذا لم ُيفد منها، وهو الذي لم يحاول اأبداً 

 ،
(2(

اأن يكت���م حنينه و�شوقه اإليه، ب���ل وت�شويره وكاأّنه جنته المفقودة التي خرج منها«

ويذك���ر ف���ي هذا ال�ص���دد، اأن الطريق الرئي�ص���ية في ذل���ك الزمان كانت تم���ر عبر جبل 

عامل: القد�س )بانيا�س، تبنين مع وادي التيم، دم�ص���ق(، وهي الطريق التي �صلكها، هي 

اأو بع�ص���ها اإبن جبير ف���ي الإتجاه المعاك�س قبل اأربعة قرون تقريب���ًا... والحقيقة اأّننا لم 

نعثر في �ص���عر بهاء الدين، ول في نثره، بالعربية اأو الفار�ص���ية، ذكرًا لجبل عامل اإل مرة 

.
(3(

واحدة، عندما لم والده على اأّنه اأخرجه منه �صغيرًا«

مح�صن الأمين: »اأعيان ال�صيعة« ج 9 �س 239.  (1(

ال�صيخ جعفر المهاجر: »المرجع ال�صابق« عدد 21 �س 175.  (2(

مح�صن الأمين: »الأعيان« ج 8 �س 17 وال�صيخ البهائي: »المرجع ال�صابق« ج 1 �س 213، ورو�صات الجنات ج 7 �س 76.  (3(
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اإن ع���دم ذكر ال�ص���يخ البهائي لجبل عام���ل اأكثر من مرة واحدة، ي�ص���ير، اأو يدّل على 

اأّنه عندما هاجر مع والده كان �صغير ال�صن، واأّنه لم يعلق في ذهنه عن باده ووطنه اإل 

ال�ص���يء القليل جدًا. وهنا ناحظ اأن معظم العلماء الآخرين الذين هاجروا اإلى النجف 

ب�صكل خا�س، واإلى اإيران ظلوا على توا�صل مع جبل عامل، وبرز ذلك من خال موؤلفاتهم 

و�صعرهم وكتاباتهم وزياراتهم...

ينق���ل ع���ن البع����س، اأن »ال�شي���خ البهائ���ي زار بعلب���ك، ون���زل ف���ي من���زل قريب من 

مج���رى النه���ر ال���ذي ي�ش���ّق و�ش���ط البل���دة، لكن يب���دو اأن هذه الزي���ارة لم تط���ل، وكان 

م���روره به���ا عر�شياً، لكن مما يقال، اأّن���ه اأجاز ال�شيد علي بن علوان الح�شيني العاملي 

.
(1(

البعلبكي)وهو جّد العائلة المعروفة باآل مرت�شى(

عودته اإلى اإيران وعالقته بال�شاه عبا�ش:

عاد ال�صيخ البهائي اإلى اإيران، ويبدو اأّنه كان في �صوق للعودة اإلى هناك، لما يختزنه 

ف���ي �ص���دره وقلبه م���ن حب وذكريات، وه���و يعّبر عن ذلك ب�ص���عر فيه كثي���ر من الحنين 

وال�صوق، وكذلك بالن�صبة لأ�صفهان وقزوين والعراق وعتباتها المقد�صة.

وهنا تبداأ عاقته بال�ص���اه عبا�س، الذي ولد غّرة رم�ص���ان �صنة 978 ه�، الأحد 7 ك2 

�صنة 1571 م في منطقة خرا�صان، والذي يعتبر بحق اأ�صهر ملوك الدولة ال�صفوية.

حكم ال�صاه عبا�س من �صنة 995 ه� �صنة 1587م حتى �صنة 1038 ه� - �صنة 1629م.

اإن اأول اإ�ص���ارة تجمع بي�ن ال�ص���يخ البهائي وال�ص���اه عبا�س ) الذي ت�ص���لم ال�صلطة �صنة 

996 ه� �ص���نة 1578م( هي »ال�شنة التي قّرر فيها ال�شاه نقل العا�شمة من قزوين اإلى 

اأ�شفهان... في اأواخر هذه ال�شنة توجه ال�شاه عبا�ش اإلى الم�شهد المقد�ش الر�شوي، 

واأم���ر بوق���ف ن�شخ���ة من الق���راآن الكريم بخ���ط كوفي عل���ى المكتب���ة الر�شوية، وكتب 

ال�صيخ جعفر المهاجر: »المرجع ال�صابق« �س 179 / راجع ميخائيل األوف البعلبكي: »تاريخ بعلبك« المطبعة   (1(

الأدبية، �صنة 1926، �س 126.
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 .
(1(

ال�شيخ البهائي �شورة الوقف بخطه«

اأواخر �ص���نة 1008 ه� - �ص���نة 1600 م، زار ال�صاه عبا�س الم�ص���هد الر�صوي ما�صيًا على 

 .
(2(

قدميه، وقطع الم�صافة في 28 يومًا، وكان معه جماعة، قيل اأن ال�صيخ البهائي واحد منهم

ويوؤكد الأمر تلميذه ال�صيد ح�صين الكركي، الذي كان برفقة ال�صيخ البهائي.

وبعد عودته وال�ص���اه من الم�ص���هد اإلى اأ�ص���فهان، تولى ال�ص���يخ البهائي من�ص���ب �صيخ 

الإ�ص���ام، وتم ذلك �صنة 1008 ه� - �ص���نة 1600 م، وبعد هذا التاريخ، كل الدلئل ت�صير 

اإلى اأن ال�صيخ كان يرافق ال�صاه با�صتمرار، وفي الظروف كافة.

وفي �صنة 1013 ه� �صنة 1604 م كان ال�صيخ برفقة ال�صاه في اأ�صفهان، حيث عقد لهذا 

الأخير عقد الزواج الموؤقت على اأخت حاكم كرج�صتان، وتدعى تهمور�س خان الكرجي.

وكان الزواج موؤقتًا، لأّنه ما كان باإمكان ال�ص���اه اأن ي�ص���يفها اإلى زوجاته، وبينهن اأربع 

.
(3(

اأميرات)عقد ر�صمي ( وفي حريمه 400 جارية«

وبين �صنة 1016 ه� و�صنة 1018 ه�، رافق ال�صيخ ال�صاه في اأكثر من زيارة، خا�صة اإلى 

م�صهد واأ�صفهان.

زواجه:

ل���م يذك���ر اأحد من الموؤرخين ا�ص���م زوجته، لكن ذك���روا اأّنها كانت ابنة ال�ص���يخ زين 

الدين علي، المعروف ب� »من�شار العاملي«، وهو من المعا�ص���رين لل�صاه طهما�صب، تولى 

م�ص���يخة الإ�ص���ام بعد اأ�ص���تاذه المحقق الثاني الكركي، وهو الذي طلب ال�ص���يخ ح�ص���ين 

بن عبد ال�ص���مد اإلى اإيران، وزّوج ابنته من ال�ص���يخ البهائي، ولما توفي انتقلت م�ص���يخة 

.
(4(

الإ�صام اإلى �صهره البهائي«

ال�صيخ البهائي: »المرجع ال�صابق« �س 75 - 76 مقدمة الك�صكول.  (1(

مح�صن الأمين: »اأعيان ال�صيعة« ج 9 �س 239 وح�صن ال�صدر: »المرجع ال�صابق« �س 344.  (2(

راجع: دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق« �س 149.  (3(

مرت�ص���ى مطّهري: »الإ�ص���ام واإيران« تعريب محمد هادي اليو�صفي، دار التعارف للمطبوعات، دار التبليغ،   (4(

�صنة 1400 ه� �س 270 - 271.
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ويذك���ر اأن »الزوج���ة كان���ت وحيدة اأبويه���ا، واأّنها ق���راأت على والده���ا، وكانت تدر�ش 

الفق���ه والحدي���ث للن�ش���اء، وقيل اأّنها ورث���ت اأربع���ة اآلف مجلد، كان اأبوه���ا قد اأح�شر 

اأكثرها من الهند، وكانت هذه الكتب من جملة الكتب التي وقفها البهائي، ولما توفي 

 .
(1(

�شاع اأكثر تلك الكتب«

ذريته:

لم يذكر المترجمون للبهائي اأن له ذرية، وقد اعتمد ال�ص���يد مح�صن الأمين على 

هذه الأقوال »ليوؤكد لنا« اأن �صياحته كانت ثاثين �صنة، واأّنه لو كان له اأولد وعائلة، 

، لكن في مكان اآخر، يقول البع�س 
(2(

ل تطاوعه نف�ص���ه على فراقهم كل هذه المّدة«

اأن »البهائ���ي ل���م يخلف ولداً ذك���راً، وكان له بنت، وكان اأحفاد اإبنته موجودين في 

، وذلك في القرن الثاني ع�ص���ر للهجرة، الثامن ع�ص���ر 
(3(

ع�ش���ر �شاح���ب الريا�ش«

الميادي.

من جهة ثانية، يذكر الأديب المعا�صر �صعيد نفي�صي اأن »ال�شيد محمد باقر األفت 

الأ�شفهان���ي«، المع���روف، كتب اإليه »اأن عائلتين من اأعق���اب ال�شيخ البهائي تعي�شان 

الآن )اأي �شن���ة 1361 ه���� - �شن���ة 1982 م( ف���ي اأ�شفه���ان، واأن اأح���د �شي���وخ اأ�شفه���ان 

المعّمرين، يوؤكد معرفته بمنزل البهائي في تلك المحّلة، وهناك في محلة »اأحمد 

اآباد« في اأ�ص���فهان عائلة تّدعي ن�صبتها اإلى ال�ص���يخ البهائي، وفي طهران عائلة اأخرى 

 .
(4(

تّدعي ذلك«

بيته الذي عا�ش فيه:

اإ�صافة اإلى البيت الذي كان ي�صكنه في الم�صهد، والذي يقال اأنه دفن فيه، فاإنه �صكن 

ميرزا ح�ص���ن الطبر�صي: »م�صتدرك الو�صائل« تحقيق اآغابزرك الطهراني ج 3، دار المكتبة العلمية، النجف   (1(

الأ�صرف، رم�صان �صنة 1383 ه� �س 420.

مح�صن الأمين: »الأعيان« ج 9 �س 242.  (2(

الأ�صبهاني: »ريا�س العلماء وحيا�س الف�صاء« ج 5 تحقيق اأحمد الح�صيني، قم، اإيران، ل تاريخ، �س 94.  (3(

دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق« �س 157.  (4(
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في منزل في قزوين، و�صكن في منزل في هرات، وكان له منزلن في اأ�صفهان، اأحدهما 

 .
(1(

ق�صر قّدمه له ال�صاه عبا�س، كانت تملكه عمة ال�صاه، اإبنة طهما�صب

علومه:

يجم���ع الموؤرخ���ون والباحثون الذين تناولوا ال�ص���يخ البهائ���ي، اأّنه » كان يع���رف، وله 

معرفة بكل �شيء: الفقه، الحكمة، العلوم الريا�شية، الهند�شة، الحديث، الجفر، وهو 

�شاعر، وله معرفة في العجائب والطل�شمات وال�شحر، وتروى عنه معجزات وخوارق، 

تجعل���ه ف���ي ع���داد ال�شخ�شيات الأ�شطوري���ة، وكان البهائ���ي مدركاً قيمة نف�ش���ه، عارفاً 

مدى �شهرته في حياته«. 

وق���ال تلمي���ذه الكركي: اأنه »كان متفرداً بمعرفة بع�ش العل���وم، الذي لم يحم حوله 

اأح���د ف���ي زمانه، ول قبله، على م���ا اأظن، من علماء الخا�شة والعام���ة«، كما اأن تلميذه 

المجل�ص���ي الأول ي�ص���ير اإلى »اأن ل���ه معرفة بالجف���ر«، وهو »لم يكن فقيه���اً عادياً، واإنما 

 بدوره ال�ص���يد مح�ص���ن الأمي���ن، فاإّنه اأورد بع�س 
(2(

كان نابغ���ة ع�شره، متعدد المعارف«

 .
(3(

الحكايات عن ال�صيخ البهائي«

اإ�ص���افة اإل���ى ذلك، فاإن البهائي كان مف�ص���رًا، ول���ه اإلمام بالطب، وا�ص���تطاع الإلمام 

بجميع معارف ع�صره، من هندية وفار�صية واإ�صامية وعربية.

تدري�شه: 

يذك���ر الباحث���ون اأن البهائي در�س في بداية الأمر في هرات، وذلك �ص���نة 983 هـ - 

�ص���نة 1575 م، وكان عمره في ذلك الوقت ثاثين �ص���نة، ثم دّر�س في قزوين، وبعدها 

ف���ي اأ�ص���فهان، وفي كل الأمكنة التي ذه���ب اإليها. وتذكر كتب التراجم اأ�ص���ماء عدد ل 

ي�ص���تهان به من العلماء، ومن طلبة العلم الذين وفدوا على اإيران، فنزلوا ب�صيافة بهاء 

)م.ن(: �س 159.  (1(

نقًا عن نف�س المرجع �س 206 - 207.  (2(

اأنظر: مح�صن الأمين »الأعيان« ج 9 �س 241.  (3(
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الدين العاملي، وكاأن منزله »دار العلم« التي اتخذها ال�ص���ريف الر�ص���ي لطلبة العلم، 

، وتحفل عدة كتب باأ�ص���ماء تاميذه، ومنهم على �ص���بيل 
(1(

وكان ينف���ق عليها من ماله«

المثال ل الح�صر: ال�صيخ ح�ص���ين الحر العاملي الم�صغري )وهو حفيد ال�صهيد الثاني، 

جّده لأّمه(، كمال الدين �ص���اه مير الح�ص���يني، كما يذكر اأن �صيافته في منزله العلمي، 

لم تقت�ص���ر على طاب العلم الوافدين من جبل عامل، بل عّمت طابًا من هذا الجبل 

وغيره.

كان ال�ص���يخ البهائي يدّر�س اأي�صًا في المدار�س العامة، وفي الأماكن التي كان يذهب 

اإليها، فاأينما كان يحط، كانت »مدر�شة« تقام.

هذا وا�ص���تمر في التدري�س اإلى اآخر حياته، كما اأن زوجته ا�ص���تمرت بتدري�س الن�ص���اء 

فترة بعد موت زوجها.

ويق���ال اأّن���ه ال�ص���يخ البهائي كان ي�ص���طحب طاب���ه معه في اأ�ص���فاره، داخ���ل اإيران 

وخارجها.

اإختراعاته:

ال�ص���يخ البهائي �صخ�صية فّذة، رفيعة، نادرة ال�صفات، مكانته العلمية كبيرة، متبّحر 

في جميع نواحي وميادين المعرفة، وله اإختراعات عديدة.

قيل عن ال�ص���يخ البهائي اأّنه اأ�ص���تطاع اأن يحطم الذّرة، واأن ي�صيطر على طاقتها، واأن 

ي�صتخدمها في الحاجات، و�صنع »�شمعة« اأوقدها في اأتون حمام باأ�صفهان، وكانت تكفي 

لتدفئة حمام بكامله مدة طويلة، دون اأن تتغير ال�صمعة. ول تزال اآثار هذا الحمام قائمة 

الآن في اأ�ص���فهان، وي�ص���مى »حمام اأ�شفهان« اأو »حمام �شيخ بهائي«، ويقع بين الم�صجد 

الجامع وال�صوق القديم، قرب المحلة المعروفة ب� »درب الإمام«.

وكان ال�ص���يخ البهائ���ي قد ق���ال: »اإذا ما ُه���دم الجدار ال���ذي يمنع دخول اله���واء اإلى 

حول تاميذه وتدري�صه راجع: دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق« �س 230.  (1(
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ال�شمع���ة، فاإّنه���ا �شتنطف���ىء« وهكذا كان... انطفاأت ال�ص���معة بعد ه���دم الجدار، وذهب 

معها �صّرها.

كما ين�ص���ب اإليه اأي�ص���ًا �ص���نع »�شاع���ة �شم�شية« دّوام���ة الحرك���ة، دون اأي حاجة لمن 

يحركها، وتركيب »م�شحوق اأبي�ش« ي�صتخدم في الدهان.

وين�ص���ب اإليه الموؤرخون، ت�صميم اأكثر المباني التي تّم بناوؤها في زمن ال�صاه عبا�س، 

وهند�صتها، مثل »م�شجد �شاه« في اأ�صفهان.

وين�صب اإليه اأي�صًا ت�صميم قناة »نجف اأباد« في اأ�صفهان، وهي من اأكبر قنوات اإيران، 

وكذلك عمارة الم�صهد العلوي في النجف.

ويذكر اأّنه كان رئي�س الهيئة التي �صكلت في اأ�صفهان، زمن ال�صاه عبا�س، لتوزيع مياه 

 .
(1(

»زاينده رود« على اأ�صفهان والقرى المجاورة

�شعره:

كان ال�صيخ البهائي �صاعرًا مكثرًا، وله ديوان، و�صعره ديني واإيماني، ومدح �صاحب 

الزمان، وفي الزهد والموعظة، والو�ص���ف، والمديح، وال�صكوى والحنين، وفي النقد 

الإجتماعي، والرثاء والغزل والخمريات والألغاز والأحاجي، وللق�ص���ة مجال في �صعر 

البهائ���ي العربي. وله �ص���عر كثير بالفار�ص���ية، تن���اول ميادين متعددة، وم���ع اأّنه كتب 

بالعربية والفار�ص���ية فاإّنه لم ي�ص���به ما اأ�صاب ال�صعراء من ذوي الل�صانين، الذين لم 

ي�صتطيعوا الإجادة بكلتا اللغتين، فكان ما قاله بالفار�صية، بم�صتوى ما قاله بالعربية، 

���ل �ص���عره  وربم���ا اأرق���ى من حيث فنون القول، وعر�س المعاني، واأن بع�س النّقاد ف�صّ

الفار�ص���ي، كقول الخفاجي: »و�شع����ره بالل�شانين مهّذب مح����ّرر، وبالفار�شية اأح�شن 

 .
(2(

واأكثر«

حول مو�صوع ال�صمعة راجع: »نف�س المرجع« �س 203 ومح�صن الأمين: »الأعيان« ج 9 �س 240.  (1(

حول �صعره راجع: »نف�س المرجع« من �س 351 حتى �س 495.  (2(
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ننق���ل عنه فق���ط اأبياتًا قاله���ا في زيارت���ه للعراق، حيث ع���ّرج اإلى م�ص���هد الإمامين 

الع�ص���كريين Q في �ص���ّر من راأى )�ص���امراء(، ولما اأ�ص���رف على المدينة اأن�صاأ هذه 

(1(

الأبيات:

����ص���ادي اأ�������ص������رع ال�������ص���ي���ر اأي�����ه�����ا ال����ح����ادي ال���ح���م���ى  اإل��������ى  ق���ل���ب���ي  اإن 

ك����ت����ٍب ع�������ن  راأي��������������ت  م�������ا  م�������ص���ه���دي ال���ع�������ص���ك���ري وال�����ه�����ادي واإذا 

اإ�����ص����ع����اد ف������ال������ث������م الأر�������������������س خ����ا�����ص����ع����ًا خ����ي����ر  واهلل  ن����ل����ت  ف���ل���ق���د 

ب����ن����ادي����ه����م ح����ل����ل����ت  م�������ا  ي�������ا ������ص�����ق�����اه الإل��������������ه م�������ن ن�������اديواإذا 

وِل����ه����ًا واخ����ل����ع ال���ن���ع���ل اإّن�������ه ال������واديف���اغ�������ص�������س ال������ط������رف خ���ا����ص���ع���ًا

ِس  والبي���ت الأخير فيه اإ�ص���ارة اإلى الآي���ة الكريمة : {فَاْخلَْع َنْعلَيَْك إِنهَّ��َك بِالَْوادِ الُْمَقدهَّ

 .
(2(

ُطًوى}
موؤلفاته:

اأّل���ف ال�ص���يخ البهائ���ي ف���ي جمي���ع الميادين، وت���رك اآثارًا عدي���دة في الفك���ر والعلم 

والريا�ص���يات، ول���ه موؤلفات عديدة، وهي تدل ب�ص���كل وا�ص���ح على ثقافت���ه العالية، ذات 

الأبعاد الإن�صانية، وفكره المتوقد المتنّور اأبعده عن التع�صب، وقد عا�صر مختلف طبقات 

ال�صعب، وعاين الواقع، وتعّرف اإلى دقائق النفو�س الب�صرية.

اإن اآثاره في الريا�ص���يات والفلك ب�صكل خا�س، ظلت »زمناً طوياًل« مرجعًا لكثير من 

علماء ال�صرق، كما اأنها كانت منبعًا ي�صتقي منه طاب المدار�س والجامعات، ومن اأ�صهر 

موؤلفات���ه العلمية: )»الهاللي���ة«، و»كتاب ت�شريح الأف���الك«، و»الر�شالة الإ�شطرلبية«، 

(3(

و»كتاب خال�شة الح�شاب«)

ال�صيخ البهائي: » الك�صكول« طبعة الأعلمي ج 1 �س 23.  (1(

�صورة طه الآية: 12.  (2(

ح�صن الأمين: »ثورة اإيران« ملحق النهار، 20 ني�صان �صنة 1979.   (3(
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وبحث ال�ص���يخ البهائي في علم ال���ذّرة، اإذ تناول في كتابه: »الجوه���ر الفريد« بع�س 

النظري���ات التي تقول بتجزئة ال���ذّرة، قبل ظهور النظرية الذّرية ف���ي الكيمياء، على يد 

 .
(1(

العالم الإنكليزي »جون دالتون« �صنة 1808، باأكثر من قرنين«

من موؤلفاته: مخطوطة، وهي عبارة عن خم�س ر�ص���ائل باإ�ص���م: »الإثني ع�شرية« في 

الفقه، وهناك ر�صائل مطبوعة له في الفقه والفل�صفة، اأهمها »اأوزان �شرعي«، »المعروفة 

بالعربية با�شم«، »التحفة«.

ويق���ال اأن موؤلفاته تربو على ال�ص���تين، ويقول اآخرون اأنها مئ���ة، ومن اأهمها: اأرجوزته 

»الزاه���رة« نظمه���ا في قزوين عن ذكرياته ف���ي هرات، »خال�شة الح�ش���اب« الذي قّدمه 

لاأمي���ر ال�ص���لطان حمزة مي���رزا ولي عهد ال�ص���لطان، كت���اب »الأربعي���ن«، »الأحاديث«، 

»الفوائ���د ال�شمدي���ة ف���ي النح���و«، »ليالي تبري���ز )�شع���ر(«، »الحبل المتي���ن«، »مفتاح 

الف���الح«، »الطه���ارة«، »جام���ع عبا�ش)كت���اب فقه���ي(«، »تو�شي���ح المقا�ش���د«، »�شالفة 

الع�ش���ر«، »الحدائ���ق الفدّي���ة«، »م���ن ل يح�شره الفقي���ه«، »الك�شكول«، لغ���ز الزبدة اأو 

اإعجاز الألغاز ) جمع فيه الح�صاب، الفلك، الهند�صة، التاريخ، الهيئة، النجوم، الكام، 

والفقه( وقد و�صعه لإمتحان اأفكار الأذكياء من فحول العلماء.

»عين الحياة«، »العروة الوثقى«، »الحبل المتين في اأحكام الدين«، »زبدة الأ�شول«، 

وله عدة كتب في الأدعية، والأدب والنحو والأدب الفار�صي، واأهمها المئويات ال�صعرية.

وهن���اك ر�شائ���ل عدي���دة من�شوب���ة اإليه اأهمها: المخاة، م�ص���ائل �ص���رعية، وله حكم 

 .
(2(

واأقوال ماأثورة

وفاته: 

اإن القول بوفاته �صنة 1030 ه� - �صنة 1622 م هو التاريخ المعتمد لدى معظم الم�صايخ، 

والباحثي���ن ف���ي تاريخ هذا ال�ص���يخ المميز، لكن بالرغم من ذل���ك، فهناك اختاف بين 

�س 44 - 45.  (1(

دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق« �س 257 وما بعدها.  (2(
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بع�س الموؤرخين حول �ص���نة وفاته، وهذا الإختاف ناتج عن تقدير البع�س لل�ص���نين التي 

عا�صها، لكن الأكثر �صيوعًا هو اأنه عا�س 77 �صنة، اأي من �صنة 953 ه� حتى �صنة 1030 هـ.

المهم اأنه توفي في مدينة اأ�ص���فهان، ونقل اإلى الم�ص���هد الر�صوي، حيث دفن هناك، 

 .
(1(

في بيته، قرب الح�صرة الر�صوية

قي���ل الكثير الكثي���ر عنه في حياته، وبع���د وفاته، يكفي اأن ننقل عن معا�ص���ره النجم 

الفلكي، محمد قا�ص���م بن المظفر، و�صاحب ال�صاه عبا�س في ال�صفر والح�صر، في كتابه 

»التنبيهات« ما حرفيته: »كان ال�شيخ بهاء الدين العاملي رحمه اهلل، اأف�شل علماء ذلك 

 .
(2(

الزمان واأكملهم«

وقيل فيه �صعرًا، نقًا عن ال�صيد نعمة اهلل الجزائري:

ون�����ّي�����ُر ال�������ص���ام و����ص���م�������س ال���ح���ج���از ب��������در ال�����ع�����راق�����ي�����ن خ����ب����ا ������ص�����ووؤه

اأه�����ت�����د ف�����ل�����م  ت������اري������خ������ًا  ل����ه ف���األ���ه���م���ت ق�����ل: »ال���������ش����ي����خ ف������از«اأردت 

(3(

وقد رثاه تلميذه ال�صيخ اإبراهيم بن فخر الدين العاملي البازوري باأبيات يقول فيها:

���ص��ح��ائ��ب ال��ع��ف��و ي��ن�����ص��ي��ه��ا ل���ه ال��ب��اري ���ص��ي��خ الإم�����ام ب��ه��اء ال���دي���ن ل ب��رح��ت

وغ��دا ال��ه��دى  �صبل  ات�صحت  ب��ه  ل��ف��ق��ده ال���دي���ن ف���ي ث����وب م���ن ال��ق��ار م��ول��ى 

ن���واج���ذه ت���ب���دو  اأق�������ص���م ل  ح����زن����ًا، و����ص���ّق ع��ل��ي��ه ف�����ص��ل اأط���م���ار وال���م���ج���د 

 ح��م��اه��ا ن��ج��ل اأط���ه���ار ج���ّل ال���ذي اخ��ت��ار ف��ي ط��و���س ل��ه ح��دث��ًا
ٍ
ف���ي ظ����ّل ح�����ام

ي������وم ال���ق���ي���ام���ة م����ن ج������ود ل��������زّوار.ال��ث��ام��ن ال�����ص��ام��ن ال��ج��ّن��ات اأج��م��ع��ه��ا

مح�صن الأمين: »الأعيان« ج 9 �س 234.  (1(

دلل عبا�س: »المرجع ال�صابق« �س 162.  (2(

مح�صن الأمين: »الأعيان: الجزء 2، �س 107، ومحمد بن الح�صن الحّر العاملي: » األ الآمل« ج1 �س 25.   (3(



 األنحاث:

الفكر الفل�شفي عند ال�شيخ البهائي: د. هادي ف�شل اهلل.	•

البهائي والتدين الزائف: د. اأحمد را�شم النفي�ش.	•

العرفان في تراث البهائي: ال�شيد هادي خ�شرو�شاهي.	•

البهائي القلق في �شورة العالم و�شورة زمانه: د. �شمير �شليمان.	•

الظاهر والباطن في الإ�شالم بمنظار البهائي: د. دلل عبا�ش.	•

الت�شّوف والعرفان عند ال�شيخ البهائي مقاربة اأولية: د. حبيب فيا�ش.	•

 الفصل اللادس: 
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الفكر الفلسفي عند الشيخ البهائي)))

د. هادي فضل الله)))

لعًا على الفل�صفة ومتب�صرًا بم�صائلها ومتاأثرًا ببع�س اأعامها ل�صيما  كان البهائي مطَّ

اأفاطون واأر�ص���طو في الفل�صفة اليونانية، والفارابي وابن �صينا والغزالي والطو�صي وابن 

عربي في الفل�صفة الإ�صامية.

 كثيرٍة، وبخا�ص���ٍة علوم الفقه والت�ص���ّوف والعرفان، 
ٍ
امتزجت الفل�ص���فة عنده بعل���وم

. فظهرت فل�صفته ذات طابٍع فقهيٍّ عرفانيٍّ عقليٍّ

هو محمد بن ح�ص���ين بن عبد ال�ص���مد بن محمد بن علي بن الح�ص���ين بن �صالح الحارثي الهمداني العاملي   (1(

الجبعي، غلب اللقب على الت�ص���مية، فلقب بال�ص���يخ البهائي وببهاء الدين العاملي. فهو بهاء الدين لما يمتاز 

به من علم وافر وغريز، وهو الحارثي الهمداني ن�ص���بة اإلى الحارث �ص���احب اأمير الموؤمنين علي )ع(، وهو 

العاملي ن�ص���بة اإلى جبل عامل الذي ينت�صب اإليه، وهو الجبعي ن�صبة اإلى قرية جبع �صرقي �صيدا التي ينت�صب 

اإليها والده وجّده. للتو�صع حول حياة البهائي راجع : 

مح�ص���ن الأمي���ن، اأعيان ال�ص���يعة، حققه واأخرجه ولده ح�ص���ن الأمين بيروت مطبعة الإن�ص���اف ج:44  اأ- 

)1378هـ / 1959(م �س: 216- 258.

مهدي ف�ص���ل اهلل من اأعام الفكر الفل�ص���في الإ�ص���امي ط : 1 بيروت الدار العالمية للطباعة والن�صر  ب- 

والتوزيع 1402هـ /1982م �س: 181-95.

 ج- دلل عبا�س، بهاء الدين العاملي اأديبًا وفقيهًا وعالمًا، ط1 بيروت دار الموؤرخ العربي 1431هـ/2010م.

اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب.  (2(
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حاول البهائي اأن ي�ص���مو بالفل�ص���فة ليجعلها كاملًة كمال الدين ذاته، فراأى اأنها ل تبلغ 

تلك المرتبة اإل اإذا اتفقت ق�صاياها مع الدين. من هنا ذهب اإلى اأّن »الفل�شفة هي الت�شبه 

باهلل تعالى، ومن لم يكمل اإن�شانيته بالعلم، ولم يترقَّ عن �شائر المكونات بالرتبة، لم 

. وهذا ما 
(1(

�����ش اإلي����ه اأمُرها وتدبيُرها ويجعل في يده الت�ش����رف فيها« ي�شتح����ق اأن يفوَّ

نحا اإليه الجرجاني عندما راأى اأن الفل�صفة هي »الت�شبه بالإله بح�شب الطاقة الب�شرية 

 وكذلك ابن �ص���ينا الذي عّرف الفل�ص���فة ب� »اأنها الوقوف 
(2(

لتح�شي����ل ال�شع����ادة الأبدية«

 لذا فعندما يتكلم 
(3(

على حقائق الأ�شياء كلها على قدر ما يمكن الإن�شان اأن يقف عليه«

البهائي عن عاقة الفل�صفة بالدين، فهو ليعدو عاقة العقل بال�صرع اأو الفل�صفة باهلل.

يعّرف البهائي الفل�ص���فة معتمدًا التعريف ال�صائع لها فيقول: »معناها محبة الحكمة 

.
(4(

وفيل�شوف اأ�شله فيال�شوف اأي حب الحكمة«

، الوقوف على حقيقة الفكر الفل�صفي عند ال�صيخ البهائي، فما 
ٍ
واإذا �ص���ئنا ب�ص���كٍل عام

علين���ا اإل نعر�س لآرائه في المعرفة والوجود والأخ���اق، ومايندرج تحت هذه المقولت 

الثاث من تفا�صيل، فنكون بذلك قد عر�صنا لفل�صفة الرجل النظرية والعلمية في اآن. 

: المعرفا 
ً
أوال

ذهب البهائي اإلى اأن الإن�صان متى ا�صتطاع اأن يتحرر من جميع األوان المادة، ويتخل�س 

من كل ما له �صلٌة بها، حتى الخيال، فاإنه ي�صبح في ماأمٍن من الخطاأ والزلل، لأنه ي�صبح 

في عاقٍة وثيقٍة بالعوالم القد�ص���ية وتقبل فيو�صاتها. فالبهائي يرى اأن تحرر النف�س من 

البهائي ك�ص���كول البهائي، ط 1 بيروت لن نذكر الجزء في خال اعتمادنا على هذا الم�ص���در لأننا لم نجد   (1(

�صرورة لذلك فالكتاب مرقم بالت�صل�صل من بدايته وحتى نهايته، ولي�س بح�صب اأجزائه الثاثة. 

جميل �صليبا، المعجم الفل�صفي، بيروت دار الكتاب اللبناني ج :2، 1979م، �س :160.  (2(

)م.ن(.  (3(

البهائي الك�صكول �س :436.  (4(



- 131 -

د. هادي فضل الله

كل ما يمتُّ اإلى الح�ّس ب�صلة، وان�صغالها باهلل فقط، يوؤهلها لتقبل الفي�س عن الغيبيات. 

مراتب المعرفة: ق�ّصم البهائي المعارف الإن�صانية اإلى ثاث مراتب هي: اأ- 

معرف���ة ح�ّشي���ة: وهي اأدنى مراتب المعرفة الإن�ص���انية، وه���ي معرفة عوام النا�س   -1

الذين يقت�صرون في معارفهم على الحوا�س الخم�س. 

معرفة عقلية: وهي المرتبة الو�صطى في �صل�صلة المعارف الإن�صانية، وهي معرفة   -2

ذوي الب�ص���يرة والفه���م، الذين يحاول���ون معرفة الكون وما يحيط بهم بوا�ص���طة 

عقوله���م. ويق�ّص���م البهائ���ي المعرفة العقلية ق�ص���مين: - معرفة عقلي���ة فطرية: 

موجودة في العقل كوجود ال�صجرة في النواة. - معرفة عقلية مكت�شبة: ي�صتفيدها 

الإن�ص���ان بوا�صطة الخبرة والتعّلم. فالعقل على حد قول البهائي: »عقالن غريزي 

وم�شتفاد«، والعقل الم�ص���تفاد اأو المكت�صب �ص���ربان »اأحدهما التجارب الدنيوية 

.
(1(

والمعارف المكت�شبة والثاني العلوم الأخروية والمعارف الإلهية«

معرفة اإ�شراقية: وهي معرفة الكون واأ�ص���راره، معرفًة حقيقيًة �صادقًة، وتاأتي في   -3

اأعلى مراتب المعرفة الإن�ص���انية واأكملها. وهذه المعرفة خا�صة بالمت�صّوفة واأهل 

الب�ص���يرة الباطنة التي تاأتي بالفي�س عن العوالم القد�ص���ية العالية مبا�ص���رًة اإلى 

النف����س، اإذ »المعرفة ح���ال تحدث عن �شهود والعاِلم م���ن اأطلعه اهلل على ذلك 

.
(2(

لعن �شهوٍد بل عن يقيٍن«

هكذا ق�ّص���م البهائي المعرفة ثاثة اأق�ص���ام، وراأى اأن لكٍل منها و�صائله الخا�صة، واأن 

الترق���ي من مرتبٍة اإل���ى مرتبٍة اأعلى اإنما يكون عن طريق الجهد المبذول من ال�ص���خ�س 

ذاته، متاأثرًا بذلك بالغزالي الذي ق�ّصم النا�س ثاث طوائف: 

-البهائي الك�ص���كول �س :977 لقد ذهب ديكارت اأبو الفل�ص���فة العقلية في الفكر الحديث اإلى اأن العقل اأعدل   (1(

الأ�ص���ياء توزعًا بين النا�س لأنه هبٌة من اهلل وعمومًا فاإن مقولة : العقل عقان، ماأثورٌة عن الإمام علي )ع( 

اإذ راأى اأن العقل عقان مطبوٌع وم�صموٌع.

البهائي الك�صكول �س: 665.  (2(
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 :
(1(

العوام والخوا�س والأخ�س

اإل���ى ذلك، ف���اإن البهائي كان ق���د تكلم عن هبٍة م���ن اهلل عزوجل اإل���ى بع�س النا�س، 

اها »نفحات من الأن�ش« ت�ص���ّدهم من ان�ص���غالهم بعالم الح�ّس، وتنبههم  تلك الهبة �ص���مَّ

من غفلتهم عن عالم ال�ص���ماء، ويدركون قبح انغما�ص���هم في مهاوي المادة ومنزلقاتها. 

فيعدل���ون اإلى �ص���لوك الر�ص���اد وياأ�ص���فون على ماهم علي���ه من اأحواٍل، فتح�ص���ل لهم ما 

ي�صّميه البهائي »جذبٌة اإلهية«. اأو يعودون اإلى الإرتماء في حياتهم المادية اإن لم يتعظوا 

. وهذا ماكان ق�ص���ده الغزالي عندما قال: »اإذا تولى اهلل اأمر القلب فا�شت 
(2(

و ياأ�ص���فوا

علي���ه الرحم���ة، واأ�شرق النور في القل���ب وان�شرح ال�شدر، وانك�شف ل���ه �شّر الملكوت... 

. هكذا ت���دّرج فكر البهائي في مراتب المعرفة 
(3(

وت���الألأت في���ه حقائق الأمور الإلهية«

ٍة وجدٍل �صاعٍد، تمامًا  انيَّ من الإح�صا�س اإلى العلم اإلى المعرفة الإ�صراقية مرفوعًا بقوٍة جوَّ

كما تدرج الفكر عند اأفاطون في مراتب المعرفة من الإح�صا�س اإلى الّظن اإلى العلم اإلى 

التعق���ل المح�س مدفوعًا بقوٍة جّوانيٍة وجدٍل �ص���اعٍد، وكاهما طلُب العلم الكامل الذي 

. ينقل ال�صيخ البهائي عن اأفاطون قوله »ربما خلوت 
(4(

يكفي النف�س وي�صلح اأ�صا�صًا للغير

بنف�ش���ي كثي���راً عن���د الريا�شيات وتاأمل���ت اأحوال الموج���ودات المجردة ع���ن الماديات، 

وخلعت بدني جانباً و�شرت كاأني بال بدٍن عرّي عن المالب�ش الطبيعية، فاأكون داخاًل 

ف���ي ذات���ي ل اأتعقل غيرها ول اأنظ���ر فيما عداها، وخارجاً عن �شائ���ر الأ�شياء، فحينئٍذ 

اأرى ف���ي نف�ش���ي من الح�ش���ن والبهاء وال�شن���اء وال�شياء والمحا�ش���ن الغريبة العجيبة 

الأنيق���ة م���ا اأبقى منه متعجباً حيران باهتاً، فاأعلم اأني ج���زٌء من اأجزاء العالم الأعلى 

الٍة. ثم ترّقي���ت بذهني من ذلك العالم  الروحان���ي الكري���م ال�شري���ف، واأني ذو حياٍة فعَّ

البهائي الك�ص���كول �س: 441 يق�ص���م الغزالي النا�س اإلى خوا�س وعوام واأهل ج���دل ويمتدح الخوا�س ويعتبر   (1(

نف�صه من �صمنهم، وينتقد العوام وي�صعهم في الدرك الأ�صفل تفكيرًا و�صلوكًا كما يكره الجدل واأهله.

البهائي الك�صكول �س : 149.  (2(

الغزالي مخت�صر اإحياء علوم الدين، تحقيق وتعليق �صعبان محمد اإ�صماعيل، م�صر مكتبة ن�صير �س12.   (3(

يو�صف كرم تاريخ الفل�صفة اليونانية ط 6 لجنة التاأليف والترجمة والن�صر القاهرة 1976م �س :72-69.  (4(
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اإلى العوالم الإلهية والح�شرة الربوبية، ف�شرت كاأني مو�شوٌع فيها معّلٌق بها، فاأكون 

ف���وق العوال���م العقلي���ة النورية. ف���اأرى كاأني واقٌف ف���ي ذلك الموق���ف ال�شريف، واأرى 

هن���اك م���ن البهاء والنور ما ل تقدر الأل�شن على و�شفه، ول الأ�شماع على قبول نعته، 

فاإذا ا�شتغرقني ذلك ال�شاأن، وغلبني ذلك النور والبهاء ولم اأقَو على احتماله، هبطت 

م���ن هن���اك اإلى عال���م الفكرة، فحينئٍذ حجب���ت الفكرة عني ذلك الن���ور فاأبقى متعجباً 

اأن���ي كي���ف انحدرت من ذلك العالم! وعجبت كي���ف راأيت نف�شي ممتلئًة نوراً! وهي مع 

 حيث اأمرنا بالطل���ب والبحث عن 
(1(

الب���دن كهيئته���ا فعنده���ا تذكرت قول مطريو����ش

 .
(2(

جوهر النف�ش ال�شريف، والإرتقاء اإلى العلم العقلي«

واإذا كان البهائ���ي ق���د ركّز على العلم كما راأينا، واأعلى من �ص���اأن العقل ورفعه عاليًا، 

فهو قد األّح على اإقران العلم بالعمل، اإن�صجامًا منه مع تعاليم الدين الإ�صامي التي توؤكد 

.
(3(

اأن العلم اأ�صا�ٌس والعمل بناٌء، والأ�صا�س با بناٍء باطٌل

»فالعل���م والعم���ل كال�ش���ورة والم���ادة« ووجود ال�ص���ورة ب���دون المادة متع���ّذٌر وبقاء 

المادة بدون ال�ص���ورة ممتنٌع، كذلك ح�ص���ول العلم بغير عمٍل �ص���ائٌع، ووجود العمل با 

عل���ٍم محاٌل، كما قال اأمي���ر الموؤمنين علي Q »العلم مق���رون بالعمل والعلم يهتف 

. غير اأن البهائ���ي واإن كان قدر العق���ل عاليًا، كما 
(4(

بالعم���ل، ف���اإن اأجاب���ه واإل ارتح���ل«

ذكرن���ا، فاإن الإن�ص���ان يبقى في نظره عاجزًا عن معرفة كن���ه الحقيقة الإلهية. فهو يوؤكد 

اأن معرفة الإن�ص���ان هلل عز وجل معرفًة تامًة بوا�ص���طة العقل هي من الأمور الم�ص���تحيلة. 

عي التو�صل اإلى كنه الحقيقة الربانية فهو متخيٌل واهٌم، لأن الأمر اأجل واأرفع  وكل من يدَّ

واأعلى من اأن يحيط به عقل ب�صٍر. وهو يعتمد في مقولته هذه على الآية القراآنية الكريمة 

قي���ل اإن مطريو�س هو ابن فيلفو�س بن مطريو�س، وقيل هو ابن م�ص���ريم بن هرم�س، والبهائي لم يذكر عنه   (1(

�صيئًا.

البهائي الك�صكول �س: 447.  (2(

البهائي الك�صكول �س: 730.  (3(

)م.ن( �س : 707.  (4(
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 كما يعتد براأي ابن عربي 
(1(

يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َواَل يُِحيُطوَن بِ��هِ ِعلًْما}
َ
{َيْعلَ��ُم َما َبيَْن أ

ال���ذي يقول: »من المحال على الواق���ف بمرتبة العقل اأن ي�شك���ن اأو ي�شتريح، ول�شيما 

ف���ي معرف���ة اهلل تعال���ى. فمالك يا اأخ���ي... ل تدخل طري���ق الريا�شي���ات والمكا�شفات 

.
(2(

والمجاهدات والخلوات التي �شرعها ر�شول اهلل«

ب - طبيعة المعرفة: ذهب البهائي اإلى اأن عملية الإنطباع التي تح�صل لاإن�صان بعد 

الم�ص���اهدة والتجربة ل تاأتي كاملًة ودقيقًة فالإنطباع قد يزيد اأو ينق�س بمقدار ال�ص���يء 

الم�صاهد اأو حجمه من هنا، فاإن الإ�صتدلل الذي يرتكز من جراء انطباعاتنا عن العالم 

، لأن المعرفة التامة والإدراكات  الح�ص���ي اأو اأفكارنا التي نتخيلها هو اإ�ص���تدلل مرفو����سٌ

ال�ص���حيحة اإنما تكون بالروؤية المبا�ص���رة والمعاينة المبا�صرة ولي�س بالتفكر والإ�صتدلل 

من �صوٍر خياليٍة اأو انطباعاٍت ناق�صٍة يرى البهائي »اأن ال�شور الخيالية لتكون موجودًة 

ف���ي الأذه���ان لمتناع انطباع الكبير في ال�شغير، ول في الأعي���ان واإل لراآها كل �شليم 

الح����ش، ولي�ش���ت عدماً مح�شاً واإل لم���ا كانت مت�شّورًة، ولمتمي���زاً بع�شها عن بع�ٍش، 

ولمحكوم���اً عليه���ا باأحكاٍم مختلفٍة... فبال�شرورة تكون موجودًة في �شقٍع وهو عالٌم 

ي�شم���ى بالعال���م المثالي والخيالي متو�شٌط بين عالم���ي العقل والح�ش لكونه بالرتبة 

ف���وق عال���م الح�ش ودون عالم العق���ل لأنه اأكثر تجريداً من الح����ّش واأقل تجريداً من 

العقل، وفيه جميع الأ�شكال وال�شور والمقادير والأج�شام وما يتعلق بها من الحركات 

 .
(3(

وال�شكن���ات والأو�شاع والهيئات وغير ذلك قائم���ٌة بذاتها معّلقٌة ل في مكاٍن ومحٍل

وي�ش���وق البهائ���ي لذل���ك مث���ل انعكا�ش �شورة ال�ش���يء في الم���راآة، اإذ اإن انطب���اع �شورة 

ال�ش���يء كما ه���و في المراآة اأمٌر م�شتحي���ٌل، فالإنعكا�ش ن�شب���يٌّ يختلف باختالف موقع 

ال�شورة من المراآة، ف�شاًل عن اختالف موقع الم�شاهد لتلك ال�شورة. 

�صورة طه الآية: 110.  (1(

البهائي الك�صكول م�صدر �صابق �س: 580- 581.  (2(

البهائي الك�صكول �س : 558- 559.  (3(
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والبهائي عندما يوؤكد ا�ص���تحالة التو�ص���ل اإلى المعرفة الحقيقي���ة، اإنما يريد اأن يدّلل 

على اأن العالم الح�ص���ّي لي�س هو اإل انعكا�ص���ًا للعالم المثالي، وبالتالي فاإن معرفة العالم 

المثالي عن طريق العالم الح�ص���ي، هي معرفٌة ناق�ص���ٌة تمامًا كما هي معرفتنا لاأ�ص���ياء 

عن طريق المراآة التي تعك�س �ص���ور الأ�ص���ياء دون اأن تظهرها على حقيقتها وبالتالي فلن 

نراها نحن على حقيقتها. 

واخت�صار القول فاإن البهائي يرى اأن المعرفة الحقيقية هي المعرفة الإ�صراقية التي 

تتاأت���ى عن قبول النف�س الإن�ص���انية في�س العوالم العلوية، ب�ص���رف النظ���ر عن الحوا�س 

والإنطباعات الح�ّصية. وعليه، فاإن نظرة البهائي اإلى الماهيات وحقائقها نظرٌة خا�صٌة، 

فه���و ي���رى تغايرًا بين ما يبدو عليه ال�ص���يء في الخارج وبين حقيقة هذا ال�ص���يء بالفعل 

والأ�ص���ل، دون اأن يوؤثر ذلك في طبيعته كنه ال�ص���يء وحقيقته. وه���ذه النظرة تقّربه من 

اأفاطون الذي راأى اإلى اأن النف�س توؤمن بعالٍم معقوٍل هو مثال العالم المح�صو�س واأ�صله. 

فالإن�صان بالذات والعدالة بالذات والجمال بالذات وغيرها. 

هي مبادئ اأو ُمُثل، والمثال هو ال�ص���يء بالذات والج�صم �صبٌح للمثال، فالنار المح�صو�صة 

لن�ص���ميها نارًا، بل �ص���يٌء �ص���بيه بالنار بالذات. والُمُثل هي المو�صوع الحقيقي للعلم. وهذه 

الُمثل وفق اأفاطون ن�صتك�ص���فها في النف�س بالتفك���ر، اإذ اإن النف�س كانت قد »اكت�شبتها في 

، عندما كانت في �صحبة الآلهة قبل اأن تت�صل بالبدن. 
(1(

حياٍة �شابقٍة على الحياة الراهنة«

فاأفاطون يقّلل من دور الحوا�س في حياة الإن�ص���ان ومعرفته، ل بل يحتقر الح�ّس والج�صم. 

فالوجود الحقيقي هو الُمثل التي تتك�ّص���ف للنف�س في الفكر. والفكر يكون في اأح�ص���ن حاله 

عندم���ا ينطوي الذهن على ذاته وليعّكر �ص���فوه �ص���يٌء م���ن الم�ص���موع اأو المرئي. وعندما 

.
(2(

تن�صرف النف�س عن البدن ولتعود لديها رغبٌة ج�صديٌة بل ت�صبو اإلى الوجود الحق

يو�صف كرم تاريخ الفل�صفة اليونانية مرجع مذكور �س: 74.  (1(

لاإطاع الأو�صع على نظرية المعرفة عند اأفاطون، ف�صًا عن المرجع ال�صابق، اأنظر م�صطفى غالب، في   (2(

�صبيل مو�صوعة فل�صفية، بيروت، من�صورات دار مكتبة الهال 1979، م �س: 45-33.
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: الوجود: 
ً
لانيا

اإن نظري���ة البهائي ف���ي الوجود مماثلٌة لنظريته في المعرفة، بمعنى اأنها ت�ص���عد من 

المح�صو�س اإلى المعقول، وتخ�صع الأول للثاني. 

ولإبراز مواقف البهائي في الوجود لبد من الكام على اهلل والعالم والنف�س. 

اهلل: ليتكبّد البهائي كثيرًا عناءًا للتدليل على وجود اهلل فهو يعتمد في ذلك على   -1

البداه���ة، فيذهب اإلى اأن »الت�شديق بوج���ود اهلل من الأمور البديهية.. لبل اإن 

.
(1(

الت�شديق بوجوده تعالى من اأجلى البديهيات«

 ولما كانت البداهة نوعًا من المعرفة المبا�صرة ليحتاج اإلى زمٍن، كما لي�س فيه تفكٌر، 

كمعرفة الكل اأكبر من الجزء، فاإن البرهان على هذا النوع من المعرفة اأمٌر م�صتحيٌل.

لك���ن ه���ل راأى البهائي اأن البداهة كالمعرفة الحد�ص���ية؟ لنعتقد ذل���ك، لأن البداهة 

هـــي »الو�شوح التام ال���ذي تت�شف به المعرفة عند ح�شولها ف���ي الذهن ابتداءاً...هي 

المعرف���ة الحا�شل���ة ابتداءاً ف���ي النف�ش ل ب�شبب الفكر والبديه���ي هو الذي ل يتوقف 

ح�شول���ه ف���ي الذهن على نظ���ٍر وك�شٍب... وهو بهذا المعنى م���رادٌف لل�شروري. ولكن 

ق���د ي���راد بالبديهي ما ل يحتاج العقل في الت�شديق به اإلى �شيء اأ�شاًل، فيكون اأخ�ش 

 .
(2(

من ال�شروري لعدم �شموله الت�شور«

فالبداه���ة معرفٌة مح�س فطري���ٍة لتحتاج اإلى زمٍن ول تفكٍر، عل���ى حين اأن المعرفة 

الحد�ص���ية هي �ص���رعة الإنتقال من المعلوم اإلى المجهول، وهذا يتم في زمٍن معّيٍن حتى 

 .
(3(

ولو كان ق�صيرًا

مهدي ف�صل اهلل من اأعام الفكر الفل�صفي الإ�صامي �س : 137-136  (1(

جميل �صليبا المعجم الفل�صفي دار الكتاب اللبناني دار الكتاب الم�صري بيروت ج : 1، 1978م �س: 200.   (2(

مهدي ف�صل اهلل ديكارات ومنهجه ط3 بيروت دار الطليعة 1996م �س : 104 -105.  (3(
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 ُ َ اإذا اهلل موج���ود، وه���و واح���د ل اإله غيره، اإ�ص���تنادًا اإلى القراآن الكري���م {قُْل ُهَو اللهّ

. يقول البهائي: »التوحيد 
(1(

َحٌد}
َ
َمُد لَْم يَلِْد َولَ��ْم يُولَْد َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفًوا أ ُ الصهَّ َ َح��ٌد اللهّ

َ
أ

يخال���ف الثنوي���ة )الذين( قالوا بوج���ود اإلهين واجبي الوج���ود، اأحدهما فاعل الخير 

والآخ���ر فاع���ل ال�ش���ر. فبع�شه���م جعل فاع���ل الخير الن���ور، وفاعل ال�ش���ر الظلمة وهم 

. هكذا اعتبر البهائي اأن وجود اهلل حقيقٌة كبرى ل لب�س فيها، فهي ت�صرب 
(2(

المانوية«

جذورها في اأعماق النف�س الإن�ص���انية، وتمتد بفروعها في اأنحاء الف�ص���اء الوا�ص���ع، كما 

اأكد اأن ت�ص���ور كنه الذات الإلهية، اأو ما يقرب من الكنه اأمٌر م�صتحيٌل. واإذا كان البهائي 

ق���د اعتد بالبداهة دلي���ًا على وجود اهلل، فهو لم ينكر اأدلة الفا�ص���فة والمتكلمين على 

وج���ود اهلل ووحدانيت���ه، واإنما على عك�س ذل���ك يمكننا اأن نتلّم�س تل���ك الأدلة مبثوثًة في 

ثناي���ا كام���ه على اهلل وعلمه و�ص���فاته. فاآراء البهائي تن�ص���جم دائمًا م���ع اآراء الحكماء 

والمّليين، من هنا نراه يتكلم، على �ص���بيل المثال ل الح�صر، على دليل النظام، انطاقًا 

م���ن كامه على ما وهبه اهلل لاإن�ص���ان من ق���وًى باطنٍة اأو ظاهرٍة وكيف ُرّكب الإن�ص���ان 

من عنا�ص���ر كثيرٍة ُرّتبت وُنظمت ب�ص���كٍل دقيٍق وعجيٍب توؤدي به اإلى الحكم بوجود واجب 

 .
(3(

الوج���ود الذي اأوجد ه���ذا التاأليف الدقيق والتنظيم العجيب، كما يحتم عليه �ص���كره

يق���ول البهائي: »اإن من نظر بعين عقله اإلى ما ُوهب له من القوى والحوا�ش الباطنة 

والظاهرة، وتاأمل بنور فطرته فيما ُرّكب في بدنه من دقائق الِحَكم الباهرة، و�شرف 

ب�َشَر ب�شيرته نحو ما هو مغموٌر فيه من اأنواع النعماء واأ�شناف الآلء التي ل ُيح�شر 

مقداره���ا ول يق���در على انح�شارها، ف���اإن عقله يحكم حكماً لزماً ب���اأن اهلل الذي اأنعم 

 .
(4(

عليه بتلك النعم العظيمة والمنن الج�شيمة حقيٌق باأن ي�شكر

�صورة الإخا�س.  (1(

البهائي الك�صكول �س 687.  (2(

البهائي الك�صكول �س: 575.  (3(

)م.ن( �س: 154  (4(
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وكم���ا اأثبت البهائ���ي وجود اهلل بالبداهة، فه���و فقد اأثبت اأن علم���ه تعالى »ح�شوري 

. يقول البهائي: »الملّيون والحكماء مّتفقون 
(1(

ليت�شف بالم�شي والإ�شتقبال كعلمنا«

على اأن علمه تعالى محيٌط بجميع المعلومات كليتها وجزئيتها، ولي�ش بارت�شام �شورٍة 

 .
(2(

مت�شاويٍة للمعلوم، بل هو ح�شور الأ�شياء باأنف�شها حا�شرٌة منك�شفٌة لديه جل وعال

والكام على علم الباري يقودنا اإلى الكام على الق�صاء والقدر. فالق�صاء »هو وجود 

جمي���ع الموجودات في اللوح المحفوظ اإجماًل، والقدر تف�شيل ذلك الإجمال باإيجاد 

 .
(3(

المواد الخارجية واحداً بعد واحٍد في وقت تعّلق العلم الأزلي به«

اأم���ا �ص���فات اهلل فهي قديمٌة، وقدمها يع���ود اإلى قدم اهلل بال���ذات، لأنها عين الذات 

اإذ اإنه���ا ل���و كانت غير الذات، لكانت اإما قديمة واإم���ا حادثة، فاإن كانت قديمًة لزم تعدد 

القديم، وهذا محال. واإن كانت حادثًة للزم خلو الذات الإلهية منها، لأنها لي�ص���ت محًا 

للحوادث، وافتقرت اإلى العلم والقدرة واأ�ص���بحت ناق�صة بذاتها وكاملة بغيرها، وهذا ل 

يجوز لأن �ص���فات اهلل لي�ص���ت مغايرة لذاته بل هي عين ذاته »وكل ماهو �شفة هلل تعالى 

. وقد ذهب الحكماء اإلى اأن م�صيئة اهلل »الفعل الذي هو الفي�ش والجود 
(4(

فهو قديم«

لزم���ة لذات���ه، كلزوم العلم و�شائر ال�شفات الكمالية، في�شتحيل الإنفكاك بينهما، فهو 

 .
(5(

قد �شاء وفعل في الأزل«

ف�ص���فات اهلل عين ذات���ه، وليمكن اأن تكون مغايرة لذاته اأب���دًا. يقول البهائي: »معنى 

ك���ون �شفات���ه تعالى عي���ن ذاته، اأنه يترتب عل���ى ذاته الأحدية من حيث م���ا يترتب على 

ذات م���ع �شف���ة، مث���اًل ذاتك لي�شت كافية ف���ي انك�شاف الأ�شياء عليك ب���ل تحتاج في ذلك 

اإلى �شفة العلم التي تقوم بك بخالف ذاته تعالى فاإنه ليحتاج في انك�شاف الأ�شياء اإلى 

)م.ن( �س : 74  (1(

)م.ن( �س : 803  (2(

)م.ن(�س : 720  (3(

البهائي الك�صكول �س : 273.  (4(

)م.ن( �س:684.  (5(
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�شفة تقوم به، بل المفهومات كلها لأجل ذاته منك�شفة عليه، فذاته بهذا الإعتبار حقيقة 

العل���م وك���ذا الحال في القدرة، ومرجع هذا اإلى نفي ال�شفات مع ح�شول نتائجها، وهو 

 .
(1(

الم�شار اإليه في نهج البالغة بقوله Q وتمام توحيده نفي ال�شفات عنه«

هك���ذا ذه���ب البهائي اإل���ى القول بالعيني���ة، اأّي عينية ال���ذات وال�ص���فات، ورّد كام 

 معتمدًا عل���ى الآيات القراآني���ة والأحاديث ال�ص���ريفة والمفاهيم 
(2(

القائلي���ن بغير ذل���ك

الإ�صامية العامة. 

العال���م: ف���ي كامه على العال���م الخارجي، ين���زع البهائي نزعًة �ص���وفيًة، فيقول   -2

 :
(3(

بوحدة الوجود متمثًا قول ال�صاعر

ظ����اه����رًا ت����ع����دد  واإن  ال�����وج�����ود  اأن����ت����م اإن  اإل  ف���ي���ه���ا  م�����ا  وح����ي����ات����ك����م 

ووج��������ود ه������ذي ال���ك���ائ���ن���ات ت���وه���م.اأن�����ت�����م ح���ق���ي���ق���ة ك�����ل م�����وج�����ود ب����دا

راأى البهائ���ي اأن الحقيقة، واإن بدت متكّثرة بتكّثر الموجودات، فهي واحدٌة، فما نراه 

من جواهر في الوجود لي�صت جواهر مفردة قائمة بذاتها متميزة عن الموجود الذي هو 

الجوهر الأوحد. فالموجود، اأي اهلل لزم للوجود، فهو واجب الوجود، ووجوبه م�صتمد من 

 .
(4(

ذاته. »فالواجب هو الوجود المطلق المعّرى عن التقييد بغيره والإن�شمام اإليه«

وعلي���ه، فاإن الوجود ممكن، ويحت���اج في وجوده اإلى غي���ره، اأي للجوهر الأوحد، واجب 

الوجود بذاته. فالجواهر هي التي في الوجود لي�صت اإل اأجزاء من حلقة مت�صلة بالموجود 

بال���ذات. و»لي�ش معن���ى كونها موجودة اإل اأن لها ن�شب���ة مخ�شو�شة اإلى ح�شرة الوجود 

. وتلك الن�صبة على وجوه مختلفة واأنحاء متعددة يتعّذر معرفة ماهيتها.
(5(

القائم بذاته«

نف�صه �س: 839.  (1(

)م.ن( �س: 803-720-499-497-209-208-74.  (2(

البهائي ك�صكول �س: 38.  (3(

)م.ن( �س: 640.  (4(

)م.ن(.  (5(
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وع���ن وجود الإن�ص���ان يوؤك���د البهائي اأنه اإذا لم ين�ص���م اإليه الوج���ود بوجه ما لم يكن 

موجودًا، واإذا لم يلحظ العقل ان�صمام الوجود اإليه فا يمكنه الحكم بوجوده. فالمفهوم 

المغاي���ر للوج���ود يحتاج في وجوده اإلى غي���ره، ولذا فهو ممكن الوج���ود. وممكن الوجود 

بغي���ره يحتاج في وجوده اإلى الوجود العام »فكل مفهوم مغاي���ر للوجود كالإن�شان مثاًل 

فاإن���ه م���ا لم ين�شم اإليه الوجود بوج���ه من الوجوه... وما لم يالح���ظ العقل ان�شمام 

الوج���ود اإلي���ه لم يكن ل���ه الحكم بكونه موج���وداً. فكل مفهوم مغاي���ر للوجود فهو في 

كون���ه موج���وداً ف���ي نف�ش الأمر محتاج اإل���ى غيره الذي هو الوج���ود، وكلما هو محتاج 

ف���ي كون���ه موج���وداً اإلى غيره فهو ممك���ن، اإذا ل معنى للممكن اإل م���ا يحتاج في كونه 

 .
(1(

موجوداً اإلى غيره ولوكان ذلك الغير وجوده »

اإلى ذلك فاإن البهائي كان قد مّيز بين اللفظ الكلي والجزئي كمدخل اإلى التفريق بين 

عال���م الح�ّس وعالم المثال. فالألفاظ الكلية لي�س لها ما يقابلها في الواقع المح�ص���و�س، 

كلفظ اإن�ص���ان اأو حيوان اأو كتاب، الذي ل يعني اإن�ص���انًا اأو حيوانًا اأو كتابًا بذاته. من هنا 

فاإن دللت الألفاظ الكلية فارغة بعيدة عن الحقيقة، ول ن�صيب لها اإل في ذهن اأو خيال 

من يتلفظ بها، لأنها األفاظ قا�صرة عن التعبير الحقيقي لماهية الأ�صياء. فالبهائي اآمن 

.
(2(

بوجود م�صتقل لكٍل من الكليات والجزئيات وعالم الح�س والمثال على حد �صواء

لك���ن هذا ليعن���ي اأن البهائي يف�ص���ل بين الجوه���ر والعر�س والن�ص���بي والمطلق في 

الأ�ص���ياء اأو الموج���ودات. فهو يقول بوحدة الماهية. فالجوهر الف���رد ليقبل التمييز فيه 

بين �ص���فات جوهرية واأخرى عر�ص���ية اأو �ص���ورة و مادة. فمدلول الإن�ص���ان يفيد اأن من 

�صلب خ�صائ�ص���ه التعقل والكام والم�صي دون تمييز بين �صفات الجوهرية والعر�صية. 

فالقول باأن الم�صي من �صفات الإن�صان العار�صة قول فا�صد، لأنها �صفة من �صفاته، وتلك 

ن الإن�صان الذي ليكون اإن�صانًا بدونها.  ال�صفات بمجملها تكوِّ

)م.ن( �س: 639.  (1(

مهدي ف�صل اهلل، من اأعام الفكر الفل�صفي الإ�صامي �س:137.  (2(
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اإن ما يريد البهائي اإن يدّلل عليه هو: كما اأن ال�ص���فات الإن�ص���انية بمجملها ل توجد 

خ���ارج الإن�ص���ان، فكذلك العال���م الخارجي ل يمكن اأن نفهمه اإل بالن�ص���بة اإلى اهلل. فكل 

وجود غير وجود الخالق عز وجل اإنما ي�ص���تند اإلى وجود اهلل ذاته ليكون له معنى. وعليه 

فكّل الموجودات والمخلوقات والأ�صياء اإنما تدور في فلك اهلل تعالى. 

وكم���ا يوجد فرق بي���ن الكائن بالقوة والموج���ود بالفعل، فهناك فرق بي���ن اهلل كونه خارج 

الوجود، رغم انت�صاب الوجود اإليه، وبين الوجود ذاته. فالموجود اأي اهلل غير الوجود. فالوجود 

يحت���اج اإلى الموجود اأم���ا الموجود فهو جوهر ل يحتاج اإلى غيره ف���ي معنى وجوده هو موجود 

في الوجود فوجوده تج�صد في الوجود ول يحتاج لوجوده لغير ذاته. فهو عقل وعاقل ومعقول.

ويورد البهائي حول قدم العالم وحدوثه راأي الحكماء والمتكلمين، فيقول: »الحكماء 

عنده���م، اإن وج���ود العال���م على هذا النظام خيٌر مح�ش، فاإيج���اده كمال تام، والواجب 

ج���ّل وع���ال ه���و المب���داأ الفيا����ش، والج���واد والمطلق، فال ينف���ك ذاته عن ه���ذا الخير 

المح����ش والكم���ال التام، لأن انعكا�شها عنه نق�ش، وهو من���زه عن النقاي�ش، وهذا هو 

الذي دعاهم اإلى القول بقدم العالم. والمتكلمون يقولون اإنه ي�شح منه اإيجاد العالم 

وترك���ه، ولي����ش الإيجاد لزم���اً لذاته وه���ذا معنى الق���درة والإختيار عن���د المتكلمين، 

واأم���ا كون���ه تعالى قادراً بمعنى اإن �شاء فع���ل واإن لم ي�شاأ لم يفعل، فهو متفق عليه بين 

الحكم���اء والمتكلمين ول ن���زاع فيه بين العقالء، اإل اأن الحكماء ذهبوا اإلى اأن م�شيئة 

الفع���ل ال���ذي هو الفي�ش والجود لزمة لذاته، كل���زوم العلم و�شائر ال�شفات الكمالية، 

في�شتحي���ل الإنف���كاك بينهم���ا، فهو قد �شاء وفعل ف���ي الأزل، فمق���دم ال�شرطية الأولى 

واج���ب �شدق���ه، ومقدم الثانية ممتن���ع ال�شدق، وكلتا ال�شرطيتي���ن �شادقتان في حقه 

تعالى، ولما اأثبت المتكلمون حدوث العالم، ظهر اأنه تعالى لم ي�شاأ اإيجاده في الأزل، 

واأن���ه ي�ش���ح منه اإيجاده وعدم���ه ولي�ش الإنفكاك م�شتحياًل واأم���ا اأن ذاته تعالى لزمة 

للكم���ال فممن���وع، ولكن كون كمالها هو هذا الكم���ال المخ�شو�ش دائماً بحيث ليقوم 

مقام���ه غي���ره ممن���وع، اإذ الإنف���راد بالوجود كم���ا في الحدي���ث )كان اهلل ولم يكن معه 
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�ش���يء( كم���ا قال اأي�شاً: وعال���م الأرواح اأ�شرف بكثير من عالم الأ�شب���اح، اإل اأن الحكمة 

اقت�شت اإيجاد هذا العالم الج�شماني برهة ما ب�شٍر خفي ل يهتدي اأكثر العقول اإليه، 

ولين�شلق اأكثر الأفهام لالإطالع عليه، اإل من فتح اهلل �شبحانه عن ب�شيرته واأ�شاءت 

.
(1(

م�شكاة الهداية في �شريرته وذلك قليل بل اأقل من القليل«

وذه���ب البهائي اإلى اأن العوالم الكلية اإثنان هما: عالم الخلق وعالم الأمر م�ص���تندًا 

. »وقد 
(2(

ُ َربهُّ الَْعالَِميَن} َ ْمُر َتَب��اَرَك اللهّ
َ
اَل لَُه الَْخلُْق َواأْل

َ
ف���ي ذلك على الآية الكريم���ة {أ

خل���ق الإن�ش���ان جامع���اً بين هذين العالمي���ن فج�شده اأنموذج من عال���م الخلق، وروحه 

، ولقد 
(3(

ْمرِ َرب}
َ
وُح ِمْن أ وِح قُِل الرهُّ لُونََك َعِن الرهُّ

َ
من عالم الأمر، قال اهلل تعالى {يَْس��أ

كان���ت روحه �شابحة ف���ي بحر الحقيقة قبل وجود �شائر الموج���ودات وحاملها العناية 

، ثم اأودعت 
(4(

ِ َوالَْبْحرِ} الأزلي���ة، قال �شبحانه {َولََقْد َكرهَّْمَنا بَنِ��ى آَدَم وََحَملَْناُهْم فِى الَْبرهّ

ه���ذه الروح ف���ي الج�شد لتك�شب بع�ش الكمالت، وتح�شل بع����ش الإ�شتعدادات التي ل 

تح�شل بدون ذلك، ثم ت�شير اإلى اأ�شلها، وت�شبح في من�شئها، وتعود اإلى بحر الحقيقة، 

وق���د ح�ش���ل له���ا ا�شتعداد قب���ول الفيو�ش الجاللي���ة والجمالية، وا�شتع���دت لالإ�شراق 

 .
(5(

بالأنوار والبوارق ال�شرمدية«

اأم���ا في نظ���ر اأهل العرف���ان، فاإن العوال���م اأربعة هي، عل���ى حد ق���ول البهائي: عالم 

الجب���روت وعالم الملكوت وعالم الغيب وعال���م ال�شهادة...اأما عالم الجبروت: فهو ما 

يعّبر به عن الذات المقد�صة.... واأما عالم الملكوت: فهو ما يعّبر به عن �صفاته تعالى... 

اأم���ا عال���م الغي���ب: فهو ما كان من المخلوقات غائبًا عن اإح�صا�ص���نا، وعالم ال�شهادة: ما 

.
(6(

كان منها مح�صو�صًا لنا«

البهائي الك�صكول �س: 685-684.  (1(

�صورة الأعراف الآية 54.  (2(

�صورة الإ�صراء الآية 85.  (3(

�صورة الإ�صراء الآية 70.   (4(

البهائي الك�صكول م�صدر مذكور �س: 759.  (5(

)م.ن( �س:919.  (6(
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: النفس: 
ً
لالثا

اإن نزعة البهائي في النف�س الإن�ص���انية نزعة مح�س �ص���وفية، فمذهبه فيها، با ريب 

ول �ص���ك، هو مذهب اأهل ال�ص���وفّية. فهي في نظرة ربانية روحانية عاقتها مع الج�ص���م 

عاقة تدبير وقيادة.

حقيق���ة النف����ش: يذه���ب البهائ���ي اإل���ى اأن النف����س واإن ا�ص���تطاعت اأن تح�ص���ل بع�س  اأ- 

الكمالت في حياتها الأر�ص���ية، فاأنها قد حازت في حياتها ال�ص���ابقة ا�صتعدادًا لقبول 

الفيو�ص���ات العلوية اأو الإ�ص���راقات الربانية، فعادت اإلى اأ�صلها ون�صاأتها، حيث الحقيقة 

التي كانت قد عا�صتها قبل اإيداعها في الج�صد. كانت »الأرواح الإن�شانية قبل ظهورها 

ف���ي الأب���دان ظاهرة ف���ي عالم المثال، ب�شور منا�شبة لها وه���ي م�شهورة فيها لأرباب 

ال�شه���ود، وجميع اأرباب المكا�شف���ة اأكثر ما يكا�شفون به من الأمور الغيبية تكون في 

ه���ذا العالم، وفي���ه تتج�ّشد الأعمال والأفع���ال الإن�شانية الح�شن���ة والقبيحة، كل بما 

ينا�شب���ه... واأول ماينف���خ لالإن�ش���ان عن���د غيبت���ه عن ه���ذا العالم الج�شمان���ي هو هذا 

.
(1(

العالم المثالي، وفيه ي�شاهد اأحوال العباد بح�شب �شفاء الباطن، وقوة الإ�شتعداد

فتح�ص���يل الكمالت متي�ّصر لاإن�ص���ان اإذًا في كل وقت، فعلى الإن�صان األ يتقاع�س في 

تحقيق ذلك. يقول البهائي في حثه لاإن�ص���ان على تحقيق الكمالت، اإن الكام المرموز 

للحكماء: اأن زمن الربيع ل ُيعدم من العالم، معناه اأن تح�ص���يل الكمالت مي�ّص���ر في كل 

وقت �ص���واء كان وقت ال�ص���باب اأو وقت الكهولة اأووقت ال�صيخوخة، فاينبغي التقاعد عن 

 
(2(

اك�صتاب الف�صايل في وقت من الأوقات وما اأح�صن ما قال ومن قال:

ي���ا ����ص���اح ف���ا ت��خ��ل م���ن ال������راح ي��دي ه������ذا زم������ن ال����رب����ي����ع ع����ال����ج ك���ب���دي

ال��ع��م��ر م�����ص��ى وم����ا م�����ص��ى ل���م ي��ع��ِدال���ب���ل���ب���ل ي���ت���ل���و وي������ق������ول ان���ت���ب���ه���وا

البهائي الك�صكول م�صدر مذكور �س : 881.   (1(

)م.ن( �س 164.   (2(
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وبما اأن اهلل قد خ�س الإن�صان، دون غيره من المخلوقات، فجعله خليفًة له في الأر�س 

، وحب���اه بكراماته واألطافه، فعليه اأي الإن�ص���ان اأن 
(1(

رِْض َخلِيَفًة}
َ
{إِنهِّ��ى َجاِعٌل فِ��ى اأْل

يتخلق بالأخاق الإلهية ويت�ص���به باأجمل ال�ص���فات التي يريدها اهلل لاإن�ص���ان لي�ص���تحق 

الخافة، لأن الحكيم ل ي�صتخلف اإل من يت�صف بالحكمة، والعالم ل ي�صتخلف الجاهل. 

. ويعدد البهائي مذاهب الفا�صفة 
(2(

ولهذا يقول النبي محمد P »تخّلقوا باأخالق اهلل«

المختلفة حول حقيقة النف�س اأو ماهيتها، فيذكر اأربعة ع�صر مذهبًا هي: 

المذهب المادي الذي ليرى اأثرًا للنف�س في الإن�صان الذي يتمظهر بج�صمه فقط.  -1

المذهب الذي ينظر اإلى النف�س والقلب كمرادفين ويجعل القلب م�صتقرًا للنف�س.  -2

المذهب الذي يرادف بين النف�س والدماغ ويعتبر الدماغ مركزًا لها.  -3

المذهب الذي يعتبرها جزءًا ليتجزاأ من القلب.  -4

المذهب الذي يعتبرها متولدة من المني.  -5

المذهب الذي يعتبرها �صمة اأو مزاجًا.  -6

المذهب الذي يعتبرها روحًا اأو ج�صمًا حيوانيًا لطيفًا له وجود في الج�صم.  -7

المذهب الذي يعّرف النف�س باأنها الماء.  -8

المذهب الذي يعتبرها مزيجًا من نار وحرارة غريزية.  -9

المذهب الذي يرى اأن النف�س هي هي ول �صيء اآخر.  -10

المذهب الذي يعتبرها الواجب المتعالي الذي ليمكن معرفته.  -11

المذهب الذي يرى ترّكبها من الماء والهواء والنار والتراب.  -12

المذهب الذي يعتبرها �صورة البدن التي تحّل فيه.  -13

المذهب الذي يرى النف�س جرمًا روحانيًا مجردًا عن المادة وعوار�صها، لها مع   -14

الب���دن عاقة تدبير وت�ص���ّرف، وهذا مذهب الحكماء الإلهيين واآكابر ال�ص���وفّية 

�صورة البقرة الآية 30.  (1(

البهائي الك�صكول م�صدر �صابق �س : 706.  (2(
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والمتكلمين والإ�ص���راقيين. وهو الذي اأ�صارت اإليه الكتب ال�صماوية، وانطوت عليه 

الأنباء النبوية وقادت اإليه الإمارات الحد�ص���ية والمكا�صفات الذوقية. وهو مذهب 

 .
(1(

الرازي والطو�صي والغزالي والبهائي وغيرهم

ويوؤك���د البهائ���ي اأن النف�س واإن كانت مغايرة للبدن، ف���اإن اإدراكها لينفك عن اإدراك 

البدن، ل�ص���دة تعلقها وات�ص���الها بالبدن »كما اإذا ت�شّورنا زيداً فاإنا نت�شور بدنه 

.
(2(

اأي�شاً«

اأنواع النف�ش الإن�شانية: اإذا كان الإن�صان محبًا للملذات مياًل لل�صهوات والرغبات  ب- 

الدنيئة كانت نف�صه و�ص���يعة �صافلة وغاياتها خ�صي�صة، وكانت منبعًا لن�صر الرذيلة 

والأخاق الفا�ص���دة، و�ص���ميت عندئٍذ بالنف�س الأمارة بال�صوء اأو النف�س البهيمية. 

واإذا كان الإن�صان حكيمًا �صابرًا مطمئنًا واأخاقه فا�صلة، وكان مطيعًا هلل في كل 

اأوام���ره ونواهيه، واإذا كان يعتمد على العقل في تدبير �ص���وؤونه وكانت اإرادته قوية 

في لجم �صهواته وملذاته، فتكون نف�صه هنية را�صية و�صميت بالنف�س المطمئنة.

واإذا كان الم���رء متقلب���ًا بين الخير وال�ص���ر ومياًل اإلى الخير اأكثر منه اإلى ال�ص���ر 

واإلى طاعة اهلل اأكثر منه اإلى مع�صيته، بحيث اأنه يحا�صب نف�صه على كل ت�صرف 

�ص���وء ات�ص���فت نف�ص���ه بقوة الردع والمراقبة و�ص���ميت بالنف�س اللوامة. هكذا مّيز 

البهائي بين ثاثة اأنواع من النف�س الإن�صانية: النف�س الأمارة بال�صوء اأو البهيمية، 

. اإلى ذلك تكلم البهائي عن اأفعال النف�س، 
(3(

والنف�س المطمئنة والنف�س اللوام���ة

ف�ص���ّبه النف�س في البدن كالوالي في بلد. فاإذا اعتمد الوالي على وزيره في تدبير 

اأم���ور بل���ده كان ناجحًا تمامًا كالنف����س التي تعتمد على العقل ف���ي تدبير اأمورها. 

يق���ول البهائي »مثل نف�ش الإن�شان كمث���ل واٍل في بلده، وقواه وجوارحه اأعوانه، 

البهائي الك�صكول �س : 874- 875.  (1(

)م.ن( �س: 879.  (2(

البهائي الك�صكول �س: 850 - 851.   (3(
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والعقل له وزير نا�شح ال�شهوة فيه كعبٍد جالٍب للم�شّرة، والعبد المذكور خبيث 

مّكار يتمّثل للوالي ي�شورة النا�شح وفي ن�شحه دبيب العقرب، ويعار�ش الوزير 

ف���ي تدبي���ره، وليغف���ل �شاعة معار�شت���ه ومنازعته، وكما اأن الوال���ي في مملكته 

مت���ى ا�شت�ش���ار وزي���ره دون ه���ذا العبد الخبي���ث، وجعل الوزير م�شلط���اً على هذا 

براً ا�شتق���ام اأمر بلده  العب���د حت���ى يكون العب���د م�شو�شاً ل �شائ�ش���اً، ومدبَّراً لمدِّ

ك���ذا النف����ش متى ا�شتقام���ت بالعقل في التدبي���ر و�شلطته على ال�شه���وة ا�شتقام 

اأمرها واإل ف�شد، والأمر ما حّذرنا اهلل �شبحانه من اتباع الهوى، فقال جل من 

يَْت َمِن 
َ
فََرأ

َ
. وق���ال تعالى: {أ

(1(
{ِ

َ قائل: {َواَل تَتهَّبِِع الَْهَوى َفُيِضلهََّك َعْن َس��بِيِل اللهّ

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربهِّهِ  مهَّ
َ
 وقال �شبحانه: {َوأ

(2(
ُ َعلَى ِعلٍْم} َ َضلهَُّه اللهّ

َ
اتهََّخَذ إِلََهُه َهَواهُ َوأ

 .
(4(

 وغير ذلك من الآيات «
(3(

َوى}
ْ
َوَنَهى النهَّْفَس َعِن الَْهَوى فَإِنهَّ الَْجنهََّة هَِى الَْمأ

ج- م�شير النف�ش: لم يقت�ص����ر خاف الفا�صفة حول حقيقة النف�س فح�صب، واإنما تعداه 

اإل����ى م�ص����يرها فما هو موقف البهائي م����ن المعاد؟ ذهب البهائي اإل����ى القول بالمعاد 

الج�ص����ماني والروحاني معًا وهو قول الغزالي وكّل م����ن اأثبت النف�س الناطقة المجردة 

كما قول اأكثر اأهل ال�ص����وفية. وعليه فاإن البهائي خال����ف مقالة الذين يقولون بالمعاد 

الج�ص����ماني فق����ط، لأن »المع���اد الج�شمان���ي ه���و تاألي���ف اأج���زاء الب���دن وجمعها بعد 

تفرقه���ا وخل���ع �شورها، بناءاً على اأن الج�شم ليعدم بالكلّية، اأو هو باإحداث الج�شم 

م���ّرة اأخرى متى كت���م العدم بناءاً على اأنه ليعدم بالكّلية، كل من ال�شقين محتمل، 

. وكذل���ك خال���ف البهائي 
والمتكلم���ون ل���م يجزم���وا ب�شي���ئ منه���ا نفي���اً ول اإثبات���اً)5)

.
(6(

الطبيعيين الذين لم يثبت عندهم ل المعاد الج�شماني ول المعاد الروحاني

�صورة �س الآية 26.  (1(

�صورة الجاثية الآية: 23.  (2(

�صورة النازعات الآية: 41-40.  (3(

البهائي الك�صكول �س: 917.  (4(

البهائي الك�صكول �س: 839.  (5(

)م.ن( �س: 432.  (6(
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لق���د اأراد البهائ���ي وكل الذي���ن قالوا بالمعاد الروحاني والج�ص���ماني مع���ًا اأن يجمعوا 

بين الفل�ص���فة والدين، اأو بين الحكمة وال�ص���ريعة. فالعقل قد دّل »على اأن �شعادة الأرواح 

بمعرف���ة اهلل ومحبت���ه، واأن �شع���ادة الأج�ش���ام ف���ي اإدراك المح�شو�ش���ات، والجم���ع بي���ن 

هاتي���ن ال�شعادتي���ن ف���ي هذه الحياة الدني���ا غير ممكن لأن الإن�شان م���ع ا�شتغراقه في 

تجل���ي اأن���وار عال���م الغي���ب ل يمكنه الإلتف���ات اإلى �شيء م���ن الل���ذات الج�شمانية، ومع 

ا�شتغراق���ه ف���ي ا�شتيف���اء ه���ذه الل���ذات ل يمكن���ه اأن يلتف���ت اإل���ى الل���ذات الروحانية... 

ف���الأرواح الب�شري���ة �شعيف���ة ف���ي هذا العال���م فاإذا فارق���ت بالموت وا�شتم���دت من عالم 

القد����ش والطه���ارة قويت وكملت، فاإذا اأعيدت اإلى الأبدان مرة ثانية كانت قوية قادرة 

 .
(1(

على الجمع بين الأمرين«

ول نفهمن من مقولة البهائي بعودة النف�س اإلى البدن مّرة ثانية اأنه يوؤمن بالإ�صتن�صاخ. 

فالبهائي يرف�س الإ�صتن�صاخ رف�صًا باتًا.

فهو بعد اأن يذكر ق�صيدة اإبن �صينا في النف�س: 

وت����م����ّن����ع ه��ب��ط��ت اإل����ي����ك م����ن ال���م���ح���ل الأرف������ع ت������ع������زز  ذات  ورق��������������اء 

يق���ول اإذا كان تعل���ق النف�س بالب���دن »لأمر غير تح�شي���ل الكمال فه���ي حكمة خفّية 

عل���ى الأذه���ان، واإن كان لتح�شيل الكم���ال فلم ينقطع تعّلقها به قب���ل ح�شول الكمال، 

فاإن اأكثر النفو�ش تفارق اأبدانها من دون تح�شيل كمال ول تتعلق ببدن اآخر لبطالن 

.
(2(

التنا�شخ«

هنا نلحظ خافًا وا�صحًا بين البهائي واأفاطون، فاأفاطون يقول: »اإذا مات الإن�شان 

انتق���ل روح���ه اأو مبداأ الحياة منه اإلى كائن���ات ع�شوية اأخرى اأرقى منه اأو اأحط ح�شب 

م���ا ا�شتحقت���ه ف���ي تج�ّشداته���ا ال�شابقة... ف���اإذا ما تطه���رت الروح في خ���الل الحيوات 

)م.ن( �س:839-838.  (1(

)م.ن(: 433-432.  (2(
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المختلف���ة من جميع اآثامها، تحررت من التج�ش���د و�شعدت اإلى الفردو�ش تتمتع فيه 

. ومايلف���ت النظر بالفعل وتجدر الإ�ص���ارة اإليه، هو اأن البهائي 
(1(

بال�شع���ادة ال�شرمدي���ة«

ك�ص���ف اأن المعاد في راأي ابن �صينا اإنما يكون بالج�ص���م والروح ولي�س كما ذهب الغزالي 

الذي ن�ص���ب اإلى ال�ص���يخ الرئي�س الق���ول بنفي المعاد الج�ص���ماني مع اأن ال�ص���يخ في اآخر 

.
(2(

ال�صفاء والنجاة قال بح�صر الأج�صاد«

ه���ذا ويعود البهائ���ي فيوؤكد راأي اإبن �ص���ينا في المع���اد واأنه قال بالمعاد الج�ص���ماني 

والروحاني معًا، لكنه اأي ال�ص���يخ الرئي�س يرغب في ال�ص���عادة النف�صية اأكثر من ال�صعادة 

البدني���ة. ينق���ل البهائي عن اإبن �ص���ينا قوله في ال�ص���فاء اأن »المعاد منه م���ا هو مقبول 

م���ن ال�ش���رع ول �شبي���ل اإلى اثبات���ه اإل من طري���ق ال�شريعة وت�شديق خب���ر النبوة وهو 

الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن و�شروره معلوم ليحتاج اأن يعلم، وقد ب�شطت 

بال�شريع���ة الحّق���ة التي اأتانا بها �شيدنا ومولنا محمد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم حال 

ال�شع���ادة وال�شقاوة التي بح�شب البدن، ومنه ماهو مدرك بالعقل والقيا�ش البرهاني، 

وقد �شدقه النبوة وهو ال�شعادة وال�شقاوة التابعتان لالأنف�ش، واإن كانت الأوهام تق�شر 

عن ت�شّورها الآن لما تو�شحه من العلل، والحكماء الإلهيون رغبتهم في اإ�شابة هذه 

.
(3(

ال�شعادة اأعظم من رغبتهم في اإ�شابة هذه ال�شعادة البدنية »

 األخخق: 
ً
رانعا

اهت���م البهائي بالأخاق العملية واأطلق الحديث عنها كونها مجموعة من المثل والقيم 

الإن�صانية ل يخرج عن اأطرها العامة اإل ال�صاذون عن طبيعة الإن�صان و�صريعته. واأي اإن�صان 

ول ديورانت ق�صة الح�صارة ط: 3 القاهرة مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، 1968م مجلد 7 - 8 ج:   (1(

7 �س: 480.

البهائي الك�صكول �س: 842.  (2(

)م.ن( �س: 609.  (3(
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ل يريد اأن يحيا ويعي�س حياة م�صتقرة، متحررًا من الظلم والعبودية والإ�صتغال، واأن تكون 

عاقته مع الآخرين عاقة حب واإخا�س ووفاء و�صداقة، كما نلم�س منه في ثنايا موؤلفاته 

ور�ص���ائله اأن���ه لم يهم���ل الأخاق النظري���ة فهو يكرر با�ص���تمرار، كثيرًا من م�ص���طلحاتها 

كالإلزام والم�ص���وؤولية والجزاء والنية والجهد ويعتبرها منطلقًا اأ�صا�ص���يًا لتحقيق الأخاق 

العملية. فعلم الأخاق يتوخى اإ�ص���اح الفرد والجماع���ة. وقطب الرحى في هذا العلم هو 

�صلوك الإن�صان. فالأخاق كلها �صلوٌك وعمٌل. لقد اعتبر البهائي اأن علم الأخاق من العلوم 

ال�ص���رورية، التي يحتاجها الإن�ص���ان لفهم بع�س العلوم الأكثر �صعوبة وتعقيدًا، فذهب اإلى 

اأن بع�س العلوم كالمنطق على �ص���بيل المثال ل الح�ص���ر، ل تقراأ اإل بعد »تهذيب الأخالق 

.
(1(

وتقويم الفكر ببع�ش العلوم الريا�شية من الهند�شة والح�شاب«

والأخاق الفا�صلة في نظر البهائي، هي نتيجة للعلوم ال�صحيحة المكت�صبة. من هنا راأى 

اأن عاج الأخاق ال�ص���يئة اإنما يكون بوا�ص���طة الإيمان والعلم والمعرفة ول�صيء غير ذلك. 

. فالغيبة، ك�ص���لوٍك 
(2(

وكّل الذي���ن »لم تته���ذب اأخالقهم....انخرط���وا في �شلك الجهال«

�ص���يٍء م�ص���درها الجهل وعاجها يكون بالعلم والإيمان ف�صًا عن اأن العبادة ت�صاعد على 

التخل�س منها. من هنا يحث البهائي الإن�ص���ان على الإ�ص���تفادة من عمره ويدعوه لاإقاع 

ع���ن الغيبة، ويو�ص���يه باأل يذكر اأحدًا بما يكره اأن ين�ص���ب اإليه اأو يو�ص���ف به لأنه ينال من 

�صمعته ويحّط من قدره. يقول البهائي »اأيها الغافل قد �شاب راأ�شك وبردت اأنفا�شك، واأنت 

 .
(3(

في القيل والقال، النزاع اأو الجدال، فاحب�ش ل�شانك عن ب�شط الكالم فيهما«

وعمومًا فاإن الإبتعاد عن الفواح�س ب�ص���كٍل عام والتخلي عن اأخاق ال�ص���وء اإنما تكون 

بالإرادة والعزم والت�ص���ميم والإيمان واإخا�س النية، ولذا ين�ص���ح البهائي الإن�صان باأن 

يك���ون قوي العزيمة ثابت النية �ص���ليم الق�ص���د، ك���ي ل يقع في الفاح�ص���ة. يقول البهائي 

البهائي الك�صكول �س: 571- 572.  (1(

نف�صه �س: 572.  (2(

)م.ن(: 179.  (3(
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»ي���ا م�شكين عزمك �شعي���ف، ونيتك متزلزلة، وق�شدك م�شوب، ولهذا ل يرتفع عليك 

الباب، وليرتفع عنك الحجاب، ولو �شّححت عزيمتك واأثبت نيتك واأخل�شت ق�شدك 

لنفت���ح لك الب���اب من غير مفتاح كم���ا انفتح ليو�شفQلما �شم���م العزم واأخل�ش 

.
(1(

النية في الخال�ش من الوقوع في الفاح�شة وجّد في الهرب من زليخا«

هكذا تكلم البهائي عن اأخاق ل مجال لف�ص���لها عن الدين اإذ اإن مو�ص���وعهما واحد 

األ وهو تربية النف�س الإن�ص���انية، بما فيه �ص���لوك الإن�ص���ان واأفعاله ال�ص���ادرة عنه باإرادة 

مبا�ص���رة. فكم���ا اأن الدين ياأخذ طريقه ال�ص���ليم اإلى الإن�ص���ان بوا�ص���طة جهاد الإن�ص���ان 

وتربيته لنف�صه كذلك علم الأخاق فهو الذي يتعهد بيان �صحة الروح و�صامتها. والنبي 

محمد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم لم يبعث اإل ليتمم مكارم الأخاق، فبالأخاق الح�صنة 

ي�ص���تقيم عمل الإن�صان. والإن�ص���ان الذي يتمتع بالخ�صال الحميدة والأخاق الفا�صلة هو 

اإن�ص���ان من�ص���جم مع دينه وعقله ويعمل مخل�ص���ًا للدين والمجتمع. فال�ص���مير الأخاقي 

كال�صمير الديني ي�صبط النف�س عن الهوى، ول�صك في اأّن ذوي الأخاق الح�صنة يعودون 

دائم���ًا اإلى الدين وال�ص���مير. فالدين راأ����س الأخاق من دون �ص���ك، وكاأن البهائي، ككل 

فا�ص���فة الإ�ص���ام ومفكريه، ي�ص���اوي بين الإيمان والأخ���اق. فالإيم���ان معرفة بالقلب 

واإقرار بالل�ص���ان وعم���ل بالأركان، وكذلك الأخ���اق علم وعمل، قول وفع���ل اإيمان. فعلم 

الأخاق مجموعة من المبادئ المعيارية التي اأن يجب اأن يجري ال�ص���لوك الإن�صاني على 

مقت�ص���اها. فالغاية من علم الأخاق �ص���ون الإن�صان عن الخطاأ في ال�صلوك بحيث يكون 

م�ص���تقيمًا في ق�ص���ده وفعله وغر�ص���ه، بعيدًا عن الهوى، بهدف خلق مجتمع ي�ص���ود فيه 

العدل وال�صام والتعاون وبالتالي ال�صير به نحو الأكمل والأف�صل. 

لك���ن ما هي طبيعة الأخاق ه���ل هي موروثة ثابتة اأم مكت�ص���بة متغيرة، وما هو موقع 

البهائي من الفا�صفة في نظرتهم اإلى طبيعة الأخاق؟ 

البهائي الك�صكول �س: 178.  (1(
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يذه���ب البهائي مذهب الغزالي والطو�ص���ي فيقول باإمكان تغيي���ر الأخاق، فلو كانت 

لتقبل التغيير، على راأيه، لبطلت الو�ص���ايا والمواعظ والإر�صادات ولأ�صبحت ال�صرائع ل 

لزوم لوجودها ولما قال النبي »ح�ّشنوا اأخالقكم«. يقول ال�صيخ البهائي »اختلفوا في اأن 

الإن�شان، هل يمكن تغيير ُخلِقه اأم ل؟ 

فالغزالي في الإحياء، والمحقق الطو�صي في الأخاق على الأول، ويع�صده قول النبي 

 .
(1(

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم »ح�شنوا اأخالقكم«

ولما كانت الأخاق تقبل التغيير فهي قد تتغير نحو الأ�صواأ كما قد تتغير نحو الأح�صن. 

فتغّير الأخاق من الح�ص���ن اإلى القبح، اإنما يكون لأ�ص���باب عار�صة تجعل اللين خ�صونة. 

تلك الأ�ص���باب ي�ص���تقروؤها البهائي ويرتبها في �ص���بعٍة هي الولية والعزل والغنى والفقر 

.
(2(

والهم والمر�س والهرم

كما تتغّير الأخاق نحو الأ�ص���واأ لأ�ص���باٍب جوهريٍة منها ق�ص���وة القلب، ذلك اأن »غفلة 

القلب عن الحق من اأعظم العيوب واأكبر الذنوب ولو كانت اآناً من الآنات ولمحة من 

.
(3(

اللمحات حتى اأن اأهل القلوب عّدوا الغافل في اآن الغفلة من جملة الكفار«

اأما تغيير الأخاق نحو الأح�صن والأف�صل، فالتربية ال�صحيحة هي التي تتكفل ذلك. 

هذا ف�ص���ًا عن معا�ص���رة اأهل الخير والتقوى والتي تلعب دورًا كبيرًا في تح�ص���ين اأخاق 

 .
(4(

الإن�صان كما اأن العك�س �صحيح

ومن المزايا التي توؤدي اإلى تح�صين الأخاق يورد البهائي الإعتزال عن النا�س خوفًا 

. ومحا�صبة النف�س يوميًا في اأ�صياء 
(5(

من اكت�صاب »ال�شفات الذميمة من قرناء ال�شوء«

البهائي الك�صكول �س: 660.  (1(

البهائي الك�صكول �س: 546-545.  (2(

)م.ن( �س: 178.  (3(

بمعنى اأن معا�ص���رة اأهل ال�ص���وء وال�صر تلعب دورًا كبيرًا في تقبيح الإن�صان وعلى الإن�صان األ ي�صتح�صن القبح   (4(

لكي ليكون �صريكًا فيه �س: 725.

البهائي الك�صكول �س: 574.  (5(
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ثاثة ذكرها اأفاطون هي: اأن تتاأمل هل �صدر منك في ذلك اليوم خطاأ اأم ل، واأن تنظر 

 .
(1(

هل اكت�صبت فيه خيراأ اأم ل، وهل فات منك بتق�صير عمٌل اأم ل«

 .
(2(

والإعتراف بالعيوب ونقد الذات »فمن عاب نف�شه فقد زّكاها«

. كما 
(3(

كم���ا ي���رى اأن كثرة الإحتمال هو عامل اأ�صا�ص���ي من عوامل التعقل والف�ص���يلة

.
(4(

يورد من المزايا »اأن ل تفعل �شراً ما ت�شتحي منه عالنية«

كم���ا يذكر ع���دم الإعتزاز بالدنيا والإغترار بها، ويعتبره م���ن اأهم المزايا التي توؤدي 

، وكما قال 
(5(

اإلى تح�صين الأخاق كما ذهب اأمير الموؤمنين علي Q في نهج الباغة

النب���ي محمد P »اإن هذه ال���دار دار التواء لدار ا�شتواء... وق���د ق�شى اهلل خرابها ل 

.
(6(

توا�شلوها وقد اأراد منكم اجتنابها«

كم���ا يذكر اأن »من اأف�ش���ل الأعمال اأن تقتن���ع بالقوت، وتلزم ال�شك���وت وت�شبر على 

.
(7(
Qالأذية، وتندم على الخطيئة« كما قال الإمام زين العابدين

ويذكر التحّلي بال�ص���دق والإبتعاد عن الكذب فهما من اأح�صن ال�صفات الفا�صلة في 

.
(8(

الإن�صان

ولين�صى اعتدال الطباع »فمن اعتدل طباعه �شفي مزاجه، ومن �شفا مزاجه قوي 

اأث���ر النف����ش في���ه، وم���ن قوي اأث���ر النف�ش فيه، �شم���ا اإلى م���ا يرتقيه ومن �شم���ا اإلى ما 

.
(9(

يرتقيه فقد تخّلق بالأخالق النف�شانية فقد �شار موجوداً بما هو اإن�شان

)م.ن( �س: 752.  (1(

)م.ن( �س: 96.  (2(

البهائي الك�صكول )م.ن( �س: 558.  (3(

)م.ن( �س: 720.   (4(

)م.ن( �س: 777-776.  (5(

)م.ن( �س: 590.   (6(

)م.ن( �س: 773.   (7(

)م.ن( �س: 830.  (8(

)م.ن( �س: 916.  (9(
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ويرى البهائي مع بع�س العارفين اأن مكارم الأخاق والخ�صال قد جمعت »في اأربع: 

. هذا ويتكلم البهائي 
(1(

قل���ة ال���كالم، وقلة الطعام، وقلة المن���ام والإعتزال عن الأن���ام«

على تح�ص���يل ال�ص���عادة في الدنيا والآخرة فيذهب اإلى اأن �صعادة النف�س تكون بالحكمة 

، واأن 
(3(

. كما وتح�ص���ل لكل »من وجد في نف�شه خلوة ي�شتغل بها«
(2(

والعفة وال�ص���جاعة

.
(4(

ال�صعادة الأبدية ل تكون اإل في خزانة الربوبية

وعمومًا فاإن الإن�صان ومنازله، على حد راأي البهائي �صّتة، وقد قطع منها ثاثة وبقي 

.
(5(

ثاثة

وخا�ص���ة القول، ف���اإن الغاية م���ن الأخاق عند البهائ���ي، هي الإبتعاد ع���ن الخطاأ، 

بحيث يكون �ص���لوك الإن�صان �صليمًا في ق�صده وغر�صه، وهذا ما يوؤدي اإلى اإ�صاح الفرد 

والمجتمع، وذلك اأمٌر طبيعي لأن م�صدر الأخاق هو القراآن وال�صّنة. 

م���ن هن���ا لم تب���َق اآراء البهائي في الأخاق نظري���ة مجّردة، واإنما رّك���ز مفكرنا على 

مرحلة ال�صلوك العملي، التي اعتبرها اأ�صمى غايات الأخاق.

واخت�ص���ار الكام، فاإن ال�ص���يخ البهائي هو من اأبرز علماء الدين الم�ص���لمين الذين 

عا�ص���وا حياتهم موؤثرين ومتاأثرين ببيئتهم، متفاعلين وفاعلين فيها، حتى برزت مواقفه 

ف���ي مختلف المجالت الفقهية والإجتماعية والأدبّية والفل�ص���فية وال�ص���وفّية والعرفانية 

والهند�ص���ية والفلكي���ة، تتمح���ور بمجملها حول جوه���ر الدين الذي فهم���ه على حقيقته، 

فراح يطّبق تعاليمه ويعلي من مبادئه ب�ص���لوكه العملي ومنهجيته العلمية موا�ص���ًا بذلك 

تاريخ الفكر الإ�ص���امي ال�صحيح اإزاء الإنحراف الديني والإ�صتبداد ال�صيا�صي والطغيان 

الإجتماعي، الأمر الذي يجعلنا نخّلد ذكراه با�صتمرار، بهدوء ومن غير جذب، مع ذكرى 

)م.ن( �س: 936.  (1(

البهائي الك�صكول �س: 787   (2(

)م.ن( �س: 699.  (3(

)م.ن( �س: 773.  (4(

نف�صه �س: 978.  (5(
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اأولئ���ك العظام الذين اقترنت اأ�ص���ماوؤهم على م���ّر التاريخ بالتط���ور العلمي والدفاع عن 

المظلومين ومحاربة التقاليد الجائرة والنظم المنحرفة.

لقد احتل ال�ص���يخ البهائي بف�ص���ل عبقريته الفذة مكانة بارزة في دنيا الفكر والعالم 

والمعرفة فبقي رائدًا من رواد الفكر على اأنواعه، وحلقة ات�ص���ال في فكرنا المعا�صر لن 

يخبو نوره اأو يت�ص���اءل اأثره، �ص���اأنه في ذلك �ص���اأن العباقرة الكبار، الذين يتاألأ التاريخ 

ن���ورًا بذكراهم الفكرية العطرة، ول ي���زال حتى يومنا »اأكثر موؤرخ���ي العلوم في العالم 

 ويقّرون باإ�ص���هامات نتاجه 
(1(

يعترف���ون بغ���زارة علم بهاء الدين النظ���ري والتطبيقي«

.
(2(

العلمي ال�صخم في »النه�شة الأوروبية العلمية الحديثة«

تل���ك كانت مناحي البهائي الفل�ص���فية ب�ص���كل عام منذ ولدته �ص���نة 953هـ /1546م 

وحتى وفاته �صنة 1030هـ /1623م.

فرحمة اهلل تعالى على �صيخنا البهائي، وعلى اأمثاله من علمائنا الذين ق�صوا بعد اأن 

اأغن���وا الحياة فكرًا وعلمًا ومعرفة ونهجًا و�ص���لوكًا، وثبتنا اهلل على خطاهم، خطى الحّق 

والتقوى وال�صاح. 

غازي اأبو �صقرا مجلة ال�صفر مقالة ريا�صيات بهاء الدين العاملي 1987م ت�صرين الثاني العدد 19 �س: 68.  (1(

دلل عبا�س بهاء الدين العاملي اأديبًا وفقيهًا وعالمًا مرجع مذكور �س: 618.  (2(
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ه تعالى... 
َّ
 والعقل هبا مت الل

ٌ
اانلان عائٌت عاقل

والإن�ص���ان دومًا بين خيارين اإما اأن ي�ص���تخدم هذه المنحة الإلهية و�ص���وًل للكمالت، 

اأو اأن ي�ص���تخدمها كاأداة للتحاي���ل والخداع ليح�ص���ل على رغباته من اللذات وال�ص���هوات 

ْنَيا َقْد َطاَمَن  ْنَيا ِبَعَمِل اْلآِخَرِة َول َيْطُلُب الآِخَرَة ِبَعَمِل الدُّ الزائل���ة فيكون )مَمْن َيْطُلُب الدُّ

َخَذ �ِصْتَر اهلِل  َماَنِة َواتَّ
َ
َر ِمْن َثْوِبِه َوَزْخَرَف ِمْن َنْف�ِصِه ِلْاأ ِه َوَقاَرَب ِمْن َخْطِوِه َو�َصمَّ ِمْن �َصْخ�صِ

َيِة(. َذِريَعًة اإَِلى اْلَمْع�صِ

ل يقت�ص���ر هذا النوع من الب�ص���ر على �ص���نف واحٍد من التدين ت�ص���وفًا اأو ت�ص���يعًا اأو 

ت�صننًا، بل هو نموذجًا قابًا للتكرار تجده اأينما �صرت اأو ارتحلت. 

اإنهم باٌء على اأي منهج الت�ص���قوا به لأنهم يبغونها عوجًا وي�ص���دون عن �ص���بيل اهلل 

عز وجل ويح�ص���بون اأنهم مهتدون )اأوحى اهلل اإلى داودQ): »ل تجعل بيني وبينك 

عالم���اً مفتون���اً بالدني���ا في�شدك عن طريق محبت���ي، فاإن اأولئك قط���اع طريق عبادي 

المريدين، اإن اأدنى ما اأنا �شانع بهم اأن اأنزع حالوة مناجاتي عن قلوبهم«. 

)1)  باحث ومفكر  من)م�صر(.
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اإنه���م قطاع طرق مموهون ل ي�ص���هل اكت�ص���افهم، ول اإلقاء القب�س عليهم واإر�ص���الهم 

اإلى حيث ي�صتحقون، وهي مهمة يتعين القيام بها وتنظيف ال�صاحة منهم اأوًل باأول، بدًل 

من تركهم لي�صتفحل خطرهم وتتر�صخ جذورهم وت�صبح مهمة ك�صفهم والتخل�س منهم 

�صربًا من الم�صتحيات.

اإنهم اأي�ص���ًا قطاع طرق متطورون ي�صتخدمون اأ�صاليب متنوعة ل�صوق النا�س نحو التيه 

وال�ص���ياع لذا تراهم ي�ص���عون عامات اإر�ص���اد كاذبة وم�ص���للة على الطريق �صمانًا لئا 

ي�ص���لك النا�س على �ص���راط اهلل الم�ص���تقيم اأو يبقى �ص���يرهم في دائرة مفرغة يقطعون 

اآلف الأميال،ويك���دون ويتعب���ون وتت���ورم اأقدامهم من ال�ص���ير، قبل اأن يع���ودوا اإلى نف�س 

النقطة التي انطلقوا منها، والمهم لدى هوؤلء الأدعياء هو اآداب ال�ص���ير ولي�س الو�ص���ول 

اإلى اأي هدف اأو تحقيق اأي غاية.

اإنهم اإما منافقون يتعلقون بظواهر وق�صور الدين كي يتمكنوا من �صرب الإ�صام من 

داخله، اأو مرتزقة يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فكان اأن وجدوا �صالتهم في جمهور اأغلبه 

يُئوا ِبُنوِر اْلِعْلِم،  ْتَباُع ُكلِّ َناِعق، َيِميُلوَن َمَع ُكلِّ ِريح، َلْم َي�ْصَت�صِ
َ
جهلة ب�صطاء )َهَمٌج َرَعاٌع، اأ

َوَلْم َيْلَجوؤُوا اإَِلى ُرْكن َوِثيق(.

و�ص���واء كانوا منافقين مجرمين يتق�ص���دون تخريب الدين عمدًا مع �ص���بق الإ�ص���رار 

والتر�ص���د، اأو مرتزق���ة يبحث���ون ع���ن لقم���ة العي����س ول يهمهم ك���م اأخربوا اأو اأف�ص���دوا 

)كالفئران( فالنتيجة في الحالتين واحدة. 

لو تركت مهمة حمل الدين للمخل�صين المتجردين )الأَقلُّوَن َعَددًا، َوالأْعَظُموَن َقْدرًا، 

�ْصَباِهِهْم، 
َ
َناِتِه، َحتَّى ُيوِدُعوَها ُنَظَراَءُهْم، َوَيْزَرُعوَها ِفي ُقُلوِب اأ  ِبِهْم ُحَجَجُه َوَبيِّ

ُ
َيْحَفُظ اهلل

���يَرِة، َوَبا�َص���ُروا ُروَح اْلَيِقيِن، َوا�ْص���َتَاُنوا َما ا�ْص���َتْوَعَرُه  َهَجَم ِبِهُم اْلِعْلُم َعَلى َحِقيَقِة اْلَب�صِ

ْرَواُحَها ُمَعلََّقٌة 
َ
ْبَدان اأ

َ
ْنَيا ِباأ ���ِحُبوا الدُّ ِن�ُص���وا ِبَما ا�ْصَتْوَح�َس ِمْنُه اْلَجاِهُلوَن، َو�صَ

َ
اْلُمْتَرُفوَن، َواأ

َعاُة اإَِلى ِديِنِه، اآٍه اآٍه �َصْوقًا اإَِلى ُروؤَْيِتِهْم!(  ِه، َوالدُّ ْر�صِ
َ
ولِئَك ُخَلَفاُء اهلِل ِفي اأ

ُ
ِباْل�َمَحلِّ الأْعَلى، اأ

لما و�ص���ل حال الأمة اإلى ه���ذا الدرك. الواجب الملقى على عات���ق العلماء الربانيين هو 
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���ْخ�سِ  ف�ص���ح ه���وؤلء المرتزقة واإخراجه���م من جحورهم لتطه���ر )الأر�ُس ِمْن هَذا ال�صَّ

���يِد(، اأو دفعهم  اْلَمْعُكو�ِس، َواْلِج�ْص���ِم اْلَمْرُكو�ِس، وَحتَّى َتْخُرَج اْلَمَدَرُة ِمْن َبْيِن َحبِّ اْلَح�صِ

لت�ص���حيح �ص���لوكهم وتوجي���ه طاقاتهم نحو ما ينف���ع النا�س، ويمكث ف���ي الأر�س وهو ما 

يف�صله العقاء حفظًا لطاقات الأمة من التبدد وال�صياع.

اإنه���ا مهمة ي�ص���عب القيام بها اإذ اأن الت�ص���دي لجماعة الفئ���ران يعد من وجهة نظر 

ِ اإِل ِبا�ْص���ِمِه َول يْعِرُفوَن ِمَن اْلإِيَماِن 
المتدينين الب�ص���طاء الذين ل )يَتَعلَُّقوَن ِمَن اْلإِ�ْص���َام

اإِل َر�ْص���َمُه(، هجومًا عل���ى الدين ورموزه وعل���ى الفور، تكثر التاأوهات وتعلو ال�ص���يحات 

دفاع���ًا عن حق جماعة الفئران في موا�ص���لة الق�ص���م واله�ص���م والتخري���ب واعتبارهم 

جماعة من الم�صطهدين الم�صت�صعفين، رغم عظم قدرتهم على التخريب وهم يزعمون 

اأنهم مظلومون ي�ص���تكثر الكبار عليهم حق الق�ص���م من اأجل العي�س )الذي هو من حقوق 

الإن�صان!( رغم �صاآلة حجمهم و�صعف بنيتهم الج�صدية!!. 

م�ص���اكين حقًا هم جماعة الفئران الذين لم ي�ص���بعوا حتى هذه اللحظة من الق�ص���م 

ول زالوا ي�ص���رون على موا�ص���لة دورهم التخريبي بعد اأن اأتقنوا فن الزخرفة والزرك�صة 

وادعاء الكرامات.

ْنَيا ِبَعَمِل  اإنهم من و�ص���فهم اأمير الموؤمنين علي بن اأب���ي طالب )َوِمْنُهْم َمْن َيْطُلُب الدُّ

َر ِمْن  ِه َوَقاَرَب ِمْن َخْطِوِه َو�َصمَّ ْنَيا َقْد َطاَمَن ِمْن �َصْخ�صِ اْلآِخَرِة َوَل َيْطُلُب اْلآِخَرَة ِبَعَمِل الدُّ

َيِة(. ِ َذِريَعًة اإَِلى اْلَمْع�صِ
َّ

َخَذ �ِصْتَر اهلل َماَنِة َواتَّ
َ

َثْوِبِه َوَزْخَرَف ِمْن َنْف�ِصِه ِلْاأ

وكما اأ�ص���لفنا فاإن الت�ص���دي لهوؤلء وف�ص���ح زيفهم مهمة �ص���عبة ل يقدر على القيام 

به���ا اإل اأول���و العزم من العلماء الربانيين الذي���ن ل يخافون في اهلل لومة لئم من اأمثال: 

�صيخنا البهائي وتلميذه الإمام الخميني قد�س اهلل اأنف�صهم الزكية.
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القط والفأر والشيخ البهائي:

، �ص���اغ ال�ص���يخ البهائي محاورة بين القط والفاأر تك�ص���ف 
(1(

في كتاب )القط والفاأر(

عما يعتمل في نف�صيهما من اأفكار. 

يقول ال�ص���يخ البهائي )اأيها الأعزاء ل تظنوا اأن ح���وار القط والفاأر با جدوى. الفاأر 

هي نف�صكم الأمارة بال�صوء التي تريد اأن تتخل�س بالحيلة والخداع من �صلطة العقل، واأن 

تف�ص���د �ص���احبها باقتدائها بال�ص���يطان وبعد ذلك ت�ص���خر بالعقل وتهزاأ منه وت�صيع عليه 

نعمة الختيار ال�صحيح. 

اأيها الأ�ص���دقاء: كان القط بما يملك من �صولة و�ص���وكة قد �صيطر على الفاأر وو�صعه 

في ت�صرفه، ولكنه بعدما �صمع من الفاأر حديث ال�صواء والحلوى، لن وتراخى وقد اأعمى 

الطمع ب�صيرته فُخدع واأفلت الفاأر من يده، واأنت اإن لم تفلت عنانك وت�صلمه اإلى النف�س 

الأم���ارة، فل���ن تتاأخر في نيل مطلب���ك. والمغزى من هذه الحكاي���ة اأن في كل لفظة عدة 

وجوه من الن�صيحة، وفي كل حال تعلم ن�صيحة من ق�صة القط والفاأر لت�صل اإلى حقيقة 

النف�س ال�صهوانية، ولتدرك حقيقة الدنيا الفانية واأو�صاعها المتردية، �صت�صمع اأي�صًا من 

الق���ط والفاأر في كل باب اأخبارًا، و�ص���ترى مباحثات ومجالت كثيرة عن ت�ص���وف القط 

والفاأر، وفي النتيجة اأخاف اأن ل يتو�ص���ل ذوو الطباع الناق�ص���ة والعقول القا�ص���رة اإلى 

المعاني التي تحتاج كمال الإدراك وال�صتعداد وي�صيع تعب الفقير �صدى(.

وتحت عنوان )نقد المت�ص���وفة( تقول �ص���احبة المقدمة: يت�ص���اءل قارئ ق�صة القط 

والفاأر؛ لماذا ينتقد ال�ص���يخ البهائي المت�صوفة بهذه الحدة وهو الذي ينكر على الفقهاء 

بعدهم عن الزهد والت�ص���وف حي���ن قال: )من تفقه ولم يت�ص���وف فقد تزندق(، ونحن 

نعرف اأن ال�صيخ لم يكن راف�صًا للت�صوف؟!. لنفهم موقف ال�صيخ من اأدعياء الت�صوف ل 

بد من العودة لدرا�صة ظروف الع�صر....

القط والفاأر. ال�صيخ بهاء الدين العاملي. ترجمة وتقديم دلل عبا�س )ريا�س الري�س لندن- بيروت( الطبعة   (1(

الأولى. 1996.
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عا����س ال�ص���يخ البهائي في محي���ط كل ما فيه يدع���و للتطرف، حيث يعي����س الحكماء 

والفقه���اء والمحدث���ون والدراوي�س والزهاد والعباد والمت�ص���وفة اإل���ى جانب المحتالين 

والم�ص���عوذين والم�ص���تهترين وبين الجميع قطيعة كاملة وعداء م�ص���تحكم، كما انق�ص���م 

الفا�ص���فة اإلى م�ص���ائين واإ�ص���راقيين، والفقهاء اإلى مجتهدين واإخباريين والمت�ص���وفة 

اإلى قزلبا�س ونعمة اللهيين وحيدريين وم�ص���عوذين وكل فرقة حاربت الأخرى قوًل وفعًا 

وكل فرقة اتهمت الأخرى بالف�ص���ق اأو الكفر اأو النفاق هذا بالإ�ص���افة لاإيمان بالتنجيم 

والخرافات والأوهام وال�صحر.

ينتقد ال�صيخ البهائي المريدين الحمقى الذين ي�صدقون ادعاءات الم�صايخ، ويقولون 

اأن كام المر�ص���د لي����س اأق���ل قيمة من كام عي�ص���ى واأن دعاءه م�ص���تجاب اإلى اآخر هذه 

التخر�ص���ات. ثم يقول: )ما اإن ي�ص���دق اأحد النا�س اأقوال اأدعياء الت�ص���وف ويدخل في 

�ص���لكهم حتى يبتلى ب�ص���طحاتهم واأكاذيبهم وخرافاتهم وي�صبح اأ�صير الظن والوهم لأن 

من المعلوم اأن الأحمق الجاهل الأعمى قليل الذوق والإح�صا�س، لن تجلو الأ�صرار الإلهية 

�ص���داأ عقله و�ص���عوره فاإن كثيرًا من الأ�ص���خا�س يحيون الليالي في ال�صهر والإعتكاف ول 

يح�صلون اأكثر من الهم والغم والنحول والإ�صفرار ومع ذلك ل يعدون من اأهل اهلل وذلك 

لأنه���م غافلون من���ذ البدء عن حقيقة الت�ص���وف، واعتقادهم ل يخلو م���ن الخداع وحب 

الدني���ا، اأما الآخرون الذين ل يعرفون �ص���ر الوجود في�ص���تطيعون حي���ن يجعلون قائدهم 

الحقيق���ي ومر�ص���دهم الأول الإخا�س هلل تعالى والتقوى و�ص���حة المعتقد الو�ص���ول اإلى 

اأعتاب الحقيقة، اإن المعرفة النظرية باأ�صول الت�صوف ل تكفي... ما هي فائدة معرفتك 

اأم���ورًا عن الت�ص���وف اإن لم ت�ص���ل اأنت اإل���ى مرتبة الكمال والو�ص���ال وتنك�ص���ف اأمامك 

الحجب(. 

عندما نق���راأ محاورة القط والفاأر )الفقيه والمت�ص���وف( ناح���ظ اأن القط يتحدث 

في البدء )متفيهقًا( ثم يتغير حاله بعد ذلك لي�ص���بح فقيهًا عاقًا يدرك حقائق الأمور 

وماآلتها.
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في البدء.....

قال الفاأر: اأيها القط منازل ال�صوفية اأقرب اإلى اهلل من منازل العلماء.

قال القط: لم؟ ا�صرح لنفهم.

ق���ال الفاأر: مرات���ب الفقر وال�ص���لوك والتعلق بي���ن اأهل اهلل وخلق اهلل �ص���بع مراتب، 

المرتبة الأرفع هي مرتبة ال�صوفية. اأوًل: العلماء، ثانيًا: ال�صالحون، ثالثًا: اأهل ال�صلوك، 

رابعًا: اأهل العرفان خام�ص���ًا: الخائفون �صاد�ص���ًا: اأهل ال�صدق �ص���ابعًا: اأهل الع�صق. لقد 

�ص���ار معلومًا لديكم اأن مرتبة الع�صق للمت�ص���وفة ورتبة العقل للعلماء واأينما فر�س العقل 

ب�صاطه هدمه الع�صق وخربه دون عناء.

طريق العالم بعيدة وطريق ال�صوفية هي الأقرب اإلى اهلل.

�ص���األ القط: اأيها الفاأر اأتعرف �ص���يئا عن اأو�ص���افهم واأخبارهم واآثارهم واأ�صاليبهم؟ 

اأخبرنا لعلنا نح�صل مهارة في هذا الباب.

قال الفاأر: لي�س من ال�صهل تو�صيح اأ�صرارهم ذلك لأن �صلوكهم وريا�صتهم وتوا�صعهم 

و�صبرهم يفوق الحد والو�صف.

من جملة ذلك اأن الح�ص���ين بن من�صور كان حاجًا، وب�صبب حلمه وت�صتره على هفوة 

امراأة عجوز تو�صل اإلى المرتبة التي تعرف وقال: اأنا الحق.

كما اأن اأحد عظماء ال�ص���وفية في بغداد ا�ص���تطاع لكثرة تهجده و�صلوكه اأن ي�صل اإلى 

مرتبة عالية في القرب والو�ص���ال دفعته اأن يقول: )ما في الجبة �ص���وى اهلل( ومن �ص���دة 

الألم والتعب ومن كثرة الريا�ص���ة والعبادة قال: )�ص���بحاني ما اأعظم �ص���اأني( ولم ي�صل 

اإلى هذه المرتبة اإل بالعبادة المح�صة. 

القط فقيهًا........

ثم يو�صح ال�صيخ البهائي على ل�صان القط بعد اأن �صار عاقًا: حماقة الثعلب مقطوع 

الذنب هي ذاتها حماقة اأدعياء الت�صوف الذين اأ�صلوا النا�س، وادعوا الك�صف والكرامات 

زورًا وبهتان���ا، ول���م ي�ص���مع اأحد منهم طيل���ة حياته كلمة �ص���دق واحدة، فب���دون الخجل 
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والتوا�ص���ع وخ�ص���ية اهلل ل مكان للك�ص���ف اأو الكرامات، هم ل يق�ص���دون من ادعاءاتهم 

الكاذبة �صوى ملء بطونهم على نفقة الهمج الرعاع.

يحكى اأن �ص���يخًا من اأدعياء ال�صوفية كان مع جماعة من مريديه متوجهًا اإلى اإحدى 

القرى، وفي الطريق راأى رجًا خارجًا من ب�صتان وهو يحمل على راأ�صه �صلة فقال ال�صيخ: 

اإن الفر�صة موؤاتية لإظهار الكرامات، وبما اأن معظم اأهل القرية يدعون )رئي�س ح�صين( 

ور)ئي�س عز الدين( و)خالو قا�ص���م( فاإن لهذا الرجل �ص���احب ال�صلة اأحد هذه الأ�صماء 

وفي �ص���لته فاكهة حتمًا، فاإذا تحقق الأمر �ص���تظهر لك كرامات عجيبة و�صيكون طعامك 

عل���ى العامة الجهال، و�صتك�ص���ب �ص���هرة عظيمة وتوج���ه نحو الرجل وقال: ي���ا رئي�س عز 

الدين، يا رئي�س ح�ص���ين، يا خالو قا�ص���م �صهريار، ولما �ص���مع الرجل النداء التفت وراءه 

دون اأن ي�صعر، فراأى ال�صيخ ومريديه ولما اقترب منهم قال له ال�صيخ:

اأح�صر �صلة الفاكهة التي تحمل لنتذوق ما فيها.

تقدم الرجل وقال: اأيها ال�صيخ اإ�صمي )العم عيد( وما في �صلتي لي�س فاكهة.

قال ال�صيخ في نف�صه: هذا الرجل كاذب فلو لم يكن هذا ا�صمه لما اأجاب، لكنه يبخل 

علينا بفاكهته اأو اأنه يت�صور اأنني با كرامات. لذا قال: اأيها الرجل لقد اأخبرت اأن ما في 

ال�صلة من ن�صيبي اأنا واتباعي، واأنت تكذب وتدعي اأن ا�صمك عيد، وتنكر وجود الفاكهة 

في �صلتك كذبًا وبخًا.

اأق�صم الرجل وقال: عجبًا اأيها ال�صيخ واهلل لو كان في هذه ال�صلة فاكهة لأعطيتها لكم 

دون تردد.

قال ال�صيخ: اأيها الرجل �صع هذه ال�صلة اأر�صًا لنرى باأنف�صنا ما فيها...

امتنع الرجل عن و�صع ال�صلة على الأر�س لأن ما فيها ي�صبب لك اإحراجًا.

فقال ال�صيخ بكل ت�صميم وعزم: األهمت اأن ال�صلة من ن�صيبنا، فا ت�صكك اأيها الرجل 

بقولنا و�صع ال�صلة!!

وجد الرجل اأن ل مفر فو�ص���ع ال�ص���لة على الأر�س وكانت مليئة بروث الدواب الجاف 
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جمعه الرجل من الب�صتان لياأخذه اإلى بيته.

راأى ال�صيخ الروث لكنه لم يتراجع عن موقفه اأمام مريديه لذلك قال لهم اأيها الأبناء 

لي�صرع كل من تاأل في قلبه نور الع�صق بالأكل فيعلم ما فيه من لذة.

بداأ المريدون باأكل الروث وهم يمتدحون طعامًا لم يعرفوا له مثيًا في حياتهم واحد 

يقول: اإنها رائحة الم�صك تعطر الم�صام، واآخر يقول: لو كان للعنبر مثل هذه الرائحة لما 

ا�صتبدل بمائة مثقال ذهبًا وثالث يقول: لم اأتذوق في حياتي حلوى لها مثل هذا الطعم.

وفي كل حال هم اأقل من الكاب ياأكلون الروث ويمتدحونه. قال ال�صيخ في نف�صه: كل 

من تذوق من هذا ولم يف�صد اإيمانه بي، �صي�صفو باطنه حتمًا و�صيقوى على تحمل الجوع 

والعط�س.

التصوف نيت النقد والرفض:

النقد ال�ص���ديد الذي وجهه ال�ص���يخ البهائي لأدعياء الت�ص���وف لي�س رف�ص���ًا باأي حال 

لمبداأ الت�صوف والعرفان والإنقطاع اإلى اهلل وعبادته، ولكنه نقد موجه لإدعاءات البع�س 

باأنه بلغ مراتب الكمال و�صار من اأقطاب الدين وعمد اليقين وا�صتحق مرتبة قيادة الأمة 

وانت���زع الحق في توجيهها اإلى حيث يريد، اعتمادًا عل���ى اإدعاء هذا النوع من الكرامات 

من اأمثال ذلك: ال�صيخ العارف �صاحبة كرامة )التلذذ باأكل روث البهائم(!!. 

النقد الذي وجهه ال�ص���يخ البهائي للت�ص���وف لي�س دعوة لترك طريق مجاهدة النف�س 

وتهذيبها، ول دعوة لترك النقطاع اإلى اهلل واإل �ص���ار الدين علمًا من العلوم الجامدة ل 

يختلف عن الفيزياء والكيمياء، بل هو دعوة للت�ص���حيح والتم�ص���ك بالحقائق خا�صًة واأن 

)اأف�ص���ل الزهد اإخفاء الزهد( ول يمكن اأن يكون الزهد ت�ص���كعًا وت�صوًل وادعاءًا لمعرفة 

ما في ال�صلة اأو الزعم باأن ما في الجبة اإل اهلل.

 ِ
وب���دًل من انقطاع هوؤلء لنيل العلم والمعرفة والتفقه ف���ي الدين {فَلَْواَل َنَفَر ِمْن ُكلهّ
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(1(

يِن َولُِينِْذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إِلَيِْهْم لََعلهَُّهْم يَْحَذُروَن} ِ ُهوا فِى الدهّ فِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقهَّ
ُ الهَِّذي��َن آََمُنوا ِمنُْكْم  َ وال�ص���عي اإل���ى الترقي عبر نيل كم���الت العلم والمعرف���ة {يَْرفَِع اللهّ

 نرى ه���وؤلء يتكئون على ادعاء 
(2(

ُ بَِما َتْعَملُوَن َخبِيٌر} َ وتُوا الْعِلَْم َدرََج��اٍت َواللهّ
ُ
َوالهَِّذي��َن أ

الكرامات والخزعبات لجمع النا�س حولهم و�صوقهم اإلى حيث يريدون.

الشيخ البهائي والتصوف

في كتابه )الك�ص���كول( ير�صم ال�صيخ معالم الت�صوف العقاني الذي يتعين على عالم 

الدين الزاهد اأن يتحلى به ولذا يورد ر�صوان اهلل بقلمه الروايات التالية:

روؤي الجني���د بع���د موته ف���ي المنام، فقي���ل له: ما فع���ل اهلل بك؟ فق���ال: طارت تلك 

الإ�صارات وطاحت تلك العبارات، وغابت تلك العلوم، واندر�صت تلك الر�صوم، وما نفعنا 

اإل ركيعات كنا نركعها في ال�َص���َحر، قال الخوا�س: المحبة محو الإرادات واحتراق جميع 

ال�صفات والحاجات.

ف���ي الكافي في باب المعي�ص���ة ف���ي باب عمل ال�ص���لطان عن اأبي عبد اهلل ر�ص���ي اهلل 

 قال: هو 
(3(

��ُكُم النهَّاُر} عن���ه في قول اهلل عز وجل: {َواَل تَْرَكُنواْ إِلَى الهَِّذيَن َظلَُمواْ َفَتَمسهَّ

الرجل ياأتي ال�صلطان فيحب بقاءه اإلى اأن يدخل يده اإلى كي�صه فيعطيه. في اآخر المجل�س 

ال�صاد�س وال�صبعين من اأمالي ابن بابويه: كتب هارون الر�صيد اإلى اأبي الح�صن مو�صى بن 

جعفر ر�صي اهلل عنه عظني واأوجز، قال: فكتب اإليه: »ما من �شيء تراه عينك اإل وفيه 

موعظة«. �ص���ئل ال�صيخ اأبو �صعيد عن الت�ص���وف، فقال: ا�صتعمال الوقت بما هو اأولى به. 

وقال بع�صهم: هو النقاع عن العائق والنقطاع اإلى رب الخائق في اأواخر باب الإرادة 

من الكافي عن محمد بن �ص���نان، قال: �ص���األته عن الإ�صم ما هو؟ فقال: �صفة لمو�صوف. 

�صورة التوبة الآية 122.  (1(

�صورة المجادلة الآية 11.  (2(

�صورة هود الآية 113.  (3(
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التوبة تهدم الحوبة، الفقر يخر�س الفطن عن حجته، الكامل من عدت هفواته، المر�س 

حب����س الب���دن، والهم حب�س الروح، المفروح به هو المحزون عليه، الفرار في وقته ظفر، 

اأقرب راأيك اإلى ال�صواب اأبعدها عن هواك.

فقد روينا عن �صيد الب�صر وال�صفيع الم�صفع في المح�صر �صلى اهلل عليه واآله و�صلم اأنه 

قال: يجاء بالعبد يوم القيامة فتو�صع ح�صناته في كفة و�صيئاته في كفة فترجح ال�صيئات 

فتجيء بطاقة فتقع في كفة الح�صنات فترجح بها فيقول: يا رب ما هذه البطاقة فما من 

عمل عملته في ليلي ونهاري اإل ا�ص���تقبلت به فيقول عز وجل: هذا ما قيل فيك واأنت منه 

ب���ريء فه���ذا الحديث النبوي قد اأوجب بمنطوقه على اأن اأ�ص���كر م���ا اأديته من النعم اإلي 

فاأكثر اهلل خيرك واأجزل ميرك، مع اأني لو فر�ص���ت اأنك �ص���افهتني بال�ص���فاهة والبهتان 

وواجهتني بالوقاحة والعدوان، ولم تزل م�ص���رًا على اإ�صاعة �صناعتك ليًا ونهارًا ومقيمًا 

على �ص���وء �ص���ناعتك �ص���رًا وجهارًا ما كنت اأقابلك اإل بال�صفح وال�ص���فا ول اأعاملك اإل 

بالمودة والوفا فاإن ذلك من ح�صن العادات واأتم ال�صعادات واإن بقية مدة الحياة اأعز من 

اأن ت�ص���رف في غير تدارك ما فات وتتمة هذا العمر الق�ص���ير ل ت�صع موؤاخذة اأحد على 

التق�صير، وهلل در من قال، فلقد اأح�صن في المقال.

على اأني لو �ص���رفت العنان اإلى مجازاة اأهل العدوان ومكافات ذوي ال�صنئان لوجدت 

اإلى تدميرهم �صبيًا رحيبًا واإلى اأفنائهم طريقًا قريبًا كما قلت في �صالف الزمان.

م�ص���احب الملك مح�ص���ود بين الأنام من الخا�س والعام، لكنه في الحقيقة مرحوم، 

لم���ا يرد عليه م���ن الهموم الخفية التي ل يطل���ع النا�س عليها ول ت�ص���ل اأنظارهم اإليها، 

ولذلك قال الحكماء �صاحب ال�صلطان كراكب الأ�صد، بينما هو فر�صه اإذ هو فري�صته فا 

تكن مغرورًا من جلي�س الملك واأني�ص���ه بما ت�ص���اهد من ظاهر حاله وانظر بعين الباطن 

اإلى توزع باله، و�صوء ماله وتقلب اأحواله.

اأيها الطالب الراغب اإني اأكلمك على قدر عقلك وعرفانك لأن �صاأن الأ�صرار المكنونة 

فوق مرتبتك، فا تطمع في اأن اأك�صف لك الأمر المكتوم واأن اأ�صقيك من الرحيق المختوم 
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اإذ ل طاق���ة لك على �ص���رب ذلك، ول قدرة لأمثالك على �ص���لوك تلك الم�ص���الك. ثم اإذا 

ترقيت عن مرتبة العوام، و�ص���رت قريبًا من درجة اأولي الب�صاير والأفهام، فاأنا اأ�صقيك 

من �صراب اأ�صحاب مرتبة الو�صطى ول اأتركك محرومًا من هذه الأعطاء، فكن قانعًا بما 

في الخباب من ذلك ال�صراب، ول تكن طامعًا بما في الأباريق والأكواب.

ق���د تهب م���ن عالم القد����س نفحة من نفح���ات الأن�س عل���ى قلوب اأ�ص���حاب العايق 

الدنية والعوائق الدنيوية فتتعطر بذلك م�ص���ام اأرواحهم، ويجري روح الحقيقة في رميم 

اأ�صباحهم، فيدركون قبح الإنغما�س في الأدنا�س الج�صمانية ويذعنون بخ�صا�صة الإنتكا�س 

في مهاوي القيود الهيولنية فيميلون اإلى �صلوك م�صالك الر�صاد وينتبهون من نومة الغفلة 

عن المبدء والمعاد، لكن هذا التنبيه �صريع الزوال وحي ال�صمحال، فيا ليته يبقى اإلى 

ح�ص���ول جذبة اإلهية تميط عنهم اأدنا�س عالم ال���زور وتطهرهم من اأرجا�س دار الغرور 

ثم اأنهم عند زوال تلك النفحة القد�ص���ية وانق�ص���اء هاتيك الن�ص���مة الأن�صية يعودون اإلى 

النتكا����س في تلك الأدنا�س، فيتاأ�ص���فون على ذلك الحال الرفيع المنال، وينادي ل�ص���ان 

حالهم بهذا المقال اإن كانوا من اأ�صحاب الكمال.

ل���و لم ي���اأت والدي قد�س اهلل روحه م���ن باد العرب اإلى دي���ار العجم، ولم يختلط 

بالملوك لكنت من اأتقى النا�س واأعبدهم واأزهدهم، لكنه طاب ثراه اأخرجني من تلك 

الباد واأقام في هذه الديار فاختلط باأهل الدنيا واكت�صبت اأخاقهم الردية وات�صفت 

ب�صفاتهم الدنية. ثم لم يح�صل لي في الختاط باأهل الدنيا اإل القيل والقال والنزاع 

والج���دال، واآل الأمر اإلى اأن ت�ص���دى لمعار�ص���تي كل جاهر وَج�َص���َر عل���ى مباراتي كل 

خامل.

اإن ذرات الكيانات تن�ص���حك ليًا ونهارًا باأف�ص���ح ل�ص���ان، وتعظك �صرًا وجهارًا باأبلغ 

بيان، لكن ل يفهم ن�ص���ائحها الغبي البليد، ول يعقل مواعظها اإل من األقى ال�ص���مع وهو 

�صهيد.

اإل���ى كم تكون في طلب الل���ذات الفانية الدنيوية؟ واأنت معر�س عما يثمر ال�ص���عادات 



الشيخ البهائي والتدقت الزائف

- 166 -

الباقية الأخروية فاإن كنت من اأرباب المعقول، فاقنع من الدنيا كل يوم بخبزين، واكتف 

منها كل �صنة بثوبين لئا ت�صقط من البين وتجييء يوم القيامة بخفي حنين.

اإذا اأغارت جنود ال�صعف على مملكة القوي بالعزلة عن الخلق والإنزواء فا�صاأل الرب 

التوفيق ول تبال اإذا عدم الرفيق ال�صفيق.

من اأعر�س عن مطالعة العلوم الدينية، و�ص���رف اأوقاته في اإفادة الفنون الفل�ص���فية، 

فعن قريب ل�ص���ان حاله يقول عند �ص���روع �ص���م�س عمره في الأفول. العزلة عن الخلق هي 

الطيق الأقوم الأ�ص���د كما ورد في الحديث: فر من الخلق فرارك من الأ�ص���د فطوبى لمن 

ل يعرفونه ب�ص���يء من الف�ص���ايل والمزايا، لأنه �صالم عن الآلم والرزايا، فالفرار الفرار 

عنه���م، والبدار الب���دار؛ اإلى الخا�س منهم، وبهذا يظهر اأن ال�ص���تهار بالف�ص���ايل من 

جمل���ة الآفات، واأن خمول ال�ص���م من المحافات، فاحب�س نف�ص���ك في زاوي���ة العزلة فاإن 

عزلة المرء عزله، وقد قلت في ذلك، واإن كنت غير هالك في تلك الم�صالك.

اإذا راأي���ت العال���م يازم ال�ص���لطان فاعلم اأنه ل�س واإياك اأن تخ���دع بما يقال: اإنه يرد 

مظلمة اأو يدفع عن مظلوم، فاإن هذه خدعة اإبلي�س اتخذها فجار العلماء �صلما. قال بع�س 

الحكم���اء: اإذا اأوتي���ت علمًا فا تطفىء ن���ور العلم بظلمة الذنوب فتبق���ى في الظلمة يوم 

ي�ص���عى اأهل العلم بنور علمهم، وعن النبي P: اأنه قال خيانة الرجل في العلم اأ�ص���د من 

خيانت���ه في المال. ذكر عند مولنا جعفر بن محمد ال�ص���ادق قول النبي P النظر اإلى 

وج���ه العالم عبادة، فقال: هو العالم الذي اإذا نظرت اإليه ذكرك بالآخرة، ومن كان على 

خاف ذلك فالنظر اإليه فتنة، عن النبي P اأنه قال: العلماء اأمناء الر�ص���ل على عباد 

اهلل ما لم يخالطوا ال�صلطان، فاإذا خالطوه وداخلوا الدنيا فقد خانوا الر�صل فاحذروهم، 

وعن النبي P اأنه قال لأ�صحابه: تعلموا العلم وتعملوا له ال�صكينة والحلم ول تكونوا من 

جبابرة العلماء فا يقوم علمكم بجهلكم، وعن عي�صى Q اأنه قال: مثل العالم ال�صوء 

مثل �صخرة وقعت في فم النهر ل هي ت�صرب الماء ول هي تترك الماء ليخل�س اإلى الزرع. 

م���ن ال���كام المرموز للحكم���اء: اإن زمن الربيع ل يع���دم من العالم، معناه: اإن تح�ص���يل 

الكمالت مي�ص���ر في كل وقت �ص���واء كان وقت ال�صباب اأو وقت الكهولة اأو وقت ال�صيخوخة، 
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فا ينبغي التقاعد عن اكت�صاب الف�صايل في وقت من الأوقات. انتهى النقل.

ناحظ في كلمات ال�صيخ تاأ�صفًا وتاألمًا من ا�صطراره للقرب من ال�صلطان )لو لم ياأت 

وال���دي قد����س اهلل روحه من باد العرب اإلى ديار العجم، ولم يختلط بالملوك لكنت من 

اأتقى النا�س واأعبدهم واأزهدهم، لكنه طاب ثراه اأخرجني من تلك الباد واأقام في هذه 

الديار فاختلطت باأهل الدنيا واكت�ص���بت اأخاقهم الردية وات�ص���فت ب�صفاتهم الدنية(، 

وه���ي كلم���ات تك�ص���ف عن طبيعة نف�ص���ه اللوام���ة التي تن�ص���د الكمال وتاأب���ى الدخول في 

مناف�ص���ة على الدنيا مع اأهل الدنيا. لم يكن ال�صيخ اإذًا را�صيًا على ا�صطراره )لمخالطة 

الملوك( و�ص���تان بين من �ص���عى للدخول في خدمة هوؤلء �ص���عيًا وبين من وجد نف�صه في 

حالة ا�صطرار وظل زاهدا فيما و�صع بين يديه من قدرة واإمكانات �صخرها لخدمة دين 

اهلل وجعل منه و�صيلة لتعليم النا�س معالم الحق.

َس��ْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َواَل 
ْ
ولأن الزهد الحقيقي بين كلمتين من كتاب اهلل {لَِكْى اَل تَأ

ُ اَل يُِحبهُّ ُكلهَّ ُمْخَتاٍل فَُخوٍر} يمكننا اأن ندرك كيف كان ال�ص���يخ  َ َتْفرَُح��وا بَِما آَتَاُكْم َواللهّ
زاه���دا في هذه الدني���ا، ولكنه زهد الواجد ل زهد الفاقد المتح�ص���ر على �ص���ياع فر�س 

ال�صتمتاع بهذه الدنيا وزخارفها الزائلة.

اامام الخميني وترنيا العلماء: الجهاد األعبر

تم���ر الق���رون وياأتي اإلى ه���ذه الدنيا عالم ع���ارف مجاهد كبير هو اآي���ة اهلل العظمى 

ال�صيد روح اهلل الخميني ليقف مخاطبًا ومربيًا جموع العلماء وطاب العلم موجهًا اإليهم 

ر�ص���الة، هي امتداٌد لخطاب ال�ص���يخ البهائي الداعي للتحرر من �صلطة ال�صهوات والتزام 

طريق العقل والتحكم في �ص���هوات الذات، لي�ص���بح المرء عالمًا ربانيًا يوؤدي وظيفته في 

تغيير العالم وتوجيهه نحو الكمالت.

يقول الإمام الخميني في كتاب )الجهاد الأكبر(:

اأنت���م الذين تدر�ص���ون اليوم في ه���ذه المراكز العلمية وتتطلعون لتت�ص���لموا غدًا زمام 

قيادة المجتمع وهدايته، ل تت�صوروا اأن كل واجبكم اأن تحفظوا حفنة من الم�صطلحات 
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بل تقع على عاتقكم م�ص���وؤوليات اأخرى اأي�ص���ًا، ينبغي لكم اأن تبنوا اأنف�ص���كم وتربوها في 

هذه الحوزات بحيث اإذا ما ذهبتم اإلى مدينة اأو قرية وفقتم في هداية اأهلها وتهذيبهم. 

يوؤم���ل منكم عن���د مغادرتكم الحوزات العلمي���ة اأن تكونوا قد هذبتم اأنف�ص���كم وبنيتموها 

بنحو تتمكنون من بناء الإن�صان وتربيته وفقًا لأحكام الإ�صام وتعاليمه وقيمه الأخاقية، 

ولكن اإذا ما عجزتم ل �صمح اهلل عن اإ�صاح اأنف�صكم خال مراحل الدرا�صة ولم تكت�صبوا 

الكمالت المعنوية والأخاقية، فاإنكم اأيما ذهبتم �صت�صلون النا�س والعياذ باهلل وت�صيئون 

اإلى الإ�صام وعلماء الدين. 

اإن م�ص���ئوليتكم ج�ص���يمة للغاية، وواجباتكم غير واجبات عامة النا�س فكم من الأمور 

مباح���ة لعام���ة النا�س اإل اأنه���ا ل تجوز لكم، وربما تكون محرمة عليك���م فالنا�س ل تتوقع 

منكم اأداء الكثير من الأمور المباحة، فكيف اإذا ما �ص���درت منكم ل �ص���مح اهلل الأعمال 

القبيحة غير الم�ص���روعة، فاإنها �ص���تعطي �ص���ورة �صيئة عن الإ�ص���ام وفئة علماء الدين. 

وهنا يكمن الداء فاإذا �ص���اهد النا�س عمًا اأو �ص���لوكًا من اأحدكم خافًا لما يتوقعه منكم 

فاإنه���م �ص���ينحرفون عن الدي���ن ويبتعدون عن علم���اء الدين ولي�س عن ذلك ال�ص���خ�س، 

وليتهم ابتعدوا عن هذا ال�صخ�س واأ�صاءوا الظن به وح�صب. 

اإذا انح���رف العالم فمن الممكن اأن ي�ص���ل اأمة باأ�ص���رها ويجرها اإل���ى الهاوية، واإذا 

كان العال���م مهذبًا يراعي الأخاق والآداب الإ�ص���امية فاإنه يعم���ل على هداية المجتمع 

وتهذيبه.

اإذا ات�ص���ف العالم بالإف�صاد والخبث فاإنه �ص���يجر المجتمع اإلى الإنحطاط والتعفن، 

غاية الأمر اأن حا�ص���ة ال�ص���م في هذه الدنيا ل ت�ص���م رائحة تعفنه، ولكن في الآخرة ت�صم 

بيد اأن ال�ص���خ�س العامي لي�س با�ص���تطاعته اأن يوجد هذا الف�ص���اد والتلوث في المجتمع 

الإ�صامي.

ال�صخ�س العامي ل يمكنه اأبدًا اأن يدعي الإمامة والمهدوية والنبوة والألوهية.

العالم الفا�صد هو الذي يجر العالم اإلى الف�صاد: )اإذا ف�صد الَعاِلم ف�صد الَعاَلم(.
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اإن غالبي���ة الذي���ن تظاهروا بالتدين وت�ص���ببوا في انحراف كثيرين واإ�ص���الهم كانوا 

من اأهل العلم، فبع�س هوؤلء در�ص���وا في المراكز العلمية الدينية ومار�ص���وا الريا�ص���ات 

النف�ص���ية، حتى اأن اأحد موؤ�ص�صي الفرق ال�صالة قد در�س في حوزاتنا العلمية ولكن نظرًا 

لأن درا�ص���ته لم تكن مقترنة بتهذيب النف�س وتزيكتها لم يخط على ال�صراط الم�صتقيم 

ولم يتمكن من اإبعاد نف�ص���ه عن الرذائل فكانت عاقبته تلك الف�ص���ائح، فاإذا لم يتخل�س 

الإن�صان من الخبائث فاإن درا�صته وتعلمه ل تجديه نفعًا بل تلحق به اأ�صرارًا اأي�صًا.

العلم عندما يكون في اأر�س غير �ص���الحة �ص���وف ينبت نباتًا خبيثًا وي�ص���بح �ص���جرة 

خبيث���ة وكلما تكد�ص���ت تلك المفاهيم ف���ي القلب المظلم غير المه���ذب ازدادت الحجب 

اأكث���ر فاأكث���ر ذلك اأن العلم ف���ي النف�س التي لم تته���ذب يكون حجابًا مظلم���ًا )العلم هو 

الحجاب الأكبر(، ومن هنا يكون �ص���ر العالم الفا�صد لاإ�صام هو اأخطر واأعظم من كل 

ال�صرور.

العل���م نور اإل اأنه في القلب المظلم والقلب الفا�ص���د يجعل الظلمة اأكثر عتمة، كما اأن 

العلم يقرب الإن�ص���ان من اهلل تعالى اإل اأنه في النف�س الطالبة للدنيا يبعث على الإبتعاد 

اأكثر عن مح�صر ذي الجال وعلم التوحيد اأي�صًا، اإذا لم يكن خال�صًا هلل فاإنه يتحول اإلى 

حجب ظام لأنه ان�ص���غال بما �ص���وى اهلل ولو اأن �صخ�صًا حفظ القراآن الكريم بالقراءات 

الأربع ع�صر لغير وجه اهلل تعالى وتاها فاإنه لن يجني �صوى الحجاب والإبتعاد عن الحق 

تعالى. اغتنموا الفر�ص���ة وجدوا واجتهدوا قبل الم�ص���يب فاإذا لم تحظوا باهتمام النا�س 

وتوجههم فقد تتوافر لكم الفر�صة لأن تفعلوا �صيئا لأنف�صكم فا قدر اهلل تعالى اأن يهتم 

المجتمع ب�ص���خ�س ما قبل اأن يتمكن ذلك ال�ص���خ�س من تربية نف�ص���ه وي�ص���بح ذا نفوذ 

ومنزلة بين النا�س فعندها �صي�ص���يع نف�صه ويخ�ص���رها فابنوا اأنف�صكم، ا�صلحوها قبل اأن 

يفلت من اأيديكم الزمام، تحلو بالأخاق الفا�صلة وتخل�صوا من الأخاق الذميمة وليكن 

الإخا�س رائدكم في در�ص���كم وبحثكم كي يقربكم م���ن اهلل تعالى. فاإذا لم تتوفر النية 

الخال�صة في الأعمال ف�صوف يبتعد الإن�صان من عر�س الربوبية.
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الليد هادي خلروشاهي)))

ي���درك من يطالع ال�ص���ير وال�ص���لوك العرفان���ي في الإ�ص���ام، ويقف على المقا�ص���د 

الحقيقي���ة لهذا الفرع م���ن العلوم والمعارف الإ�ص���امية اأّن العرفان ل���ه جذور تاريخية 

�ص���رب باأعماق ظهور ه���ذا الدين الحنيف في الجزيرة العربية، واأّن ن�ص���وءه وظهوره لم 

يكن بعيدًا عن تعاليم وتربية اأئمة اأهل بيت محمد �ص���لى اهلل عليه واآله و�ص���لم، وع�ص���ق 

العبادة واإظهار الخنوع لرّب هذا الوجود �ص���بحانه و تعالى، و�ُصُبل معرفته الحقيقية التي 

قد �صغلت فكر الم�صلمين على طول الزمن.

اإّن ُط���رق ك�ص���ف الحقيقة تعّد الخطوة الأول���ى في العرفان، واأّن ال�ص���الك ليمكن اأن 

يخو�س هذا البحر المتاطم الأمواج اإن لم تّت�صح له هذه الم�صاألة ب�صورة جلّية، ويجيب 

عن هذا ال�ص���وؤال: هل لاإن�صان الممكن الوجوب اإمكانية ك�صف الحقائق في هذا الوجود 

اأم ل؟

وق���د كان اهتم���ام المتكّلمين الم�ص���لمين لي�س باأقّل م���ن اهتمام الفا�ص���فة في هذا 

المج���ال، لكّنه كان عل���ى نحو متين، بعيدًا عن ال�صف�ص���طة واللغو الج���ارف. بينما كانت 

باحث ومفكر في اإيران.   (1(
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د�ص���ائ�س الملحدي���ن والجدلّيين المادّيين من�ص���ّبة على اأّن البحث عّم���ا وراء المادة هو 

بحث ل�ص���لة ل���ه بالحياة، بل ولي�س من ِعداد المو�ص���وعات المفيدة لاإن�ص���ان في جميع 

مرح���ل عمره المختلفة، بدعوى اأّن الحديث عن ذل���ك، وعن موجودات عليا مجّردة عن 

.
(1(

المادة واأحكامها، لينفع فى الحياة ولو جاء القائل بها باألف دليل

ضروره سلوك العرفان:

وقد عرف اأهل القلوب وذوو الب�صيرة اأّن كام الجدلّيين هذا غير �صائر، واأّن للدين واأهله 

وعلمائ���ه دورًا بالغًا، و اأث���رًا عظيمًا في تكامل المعرفة عند الإن�ص���ان، واأّنه �ص���مان لاأخاق 

وخي���ر دعام���ة لها، كما اأّنه خير �ص���مان لتنزيل القوانين ال�ص���الحة في الواق���ع رغم متقّلبات 

الأحوال، على اأ�ص���ا�س قاعدة »دفع ال�شرر المحتمل« ولي�س ال�صرر الوارد فح�صب، من خال 

الإعتقاد بوجود عوامل روحية تحّفز الإن�صان نحو البحث عن الأمور الخارجة عن اإطار الماّدة 

والماّديات، وتركز فيه الحيطة والحذر عن �صلوك طرق فيها اأ�صرار محتملة على نف�صه اأو اأهله 

ومحيطه الذى يعي�س فيه، اأو فيها اأ�صرار تعود بالف�صاد على دينه و عقيدته، وماله وعر�صه.

ل���ذا وجد العرفاء لزامًا عليهم البحث عن ال�ص���بل التي ت�ص���من ل�ص���الكها ال�ص���اح 

والخي���ر وع���دم ال�ص���رار بنف�ص���ه اأو عيال���ه واأهل���ه، ومنها �ص���بل البحث ع���ن المعنويات 

والروحي���ات، والتفكير ف���ي العالم العلوي بق���در ما تمكنه مقدرته عل���ى البحث في هذا 

المجال، وما يح�ص���لوا عليه من معارف بمعونة العق���ل المفّكر يمكنهم من الوقوف على 

المقال ال�صحيح، ودفع ال�ص���رر المحتمل والمظنون التي تورثه المقالت الفا�صدة. هذا 

اإ�ص���افًة اإلى اأّن العقل ي�صتقّل بلزوم �صكر المنعم، فكيف بالمنعم الأعظم جّل وعا الذي 

اأنعم علينا بالنعم الكثيرة التي ل ُتعّد ول ُتح�صى، ويقينًا اأّن ال�صكر ليتحّقق اإّل بمعرفته، 

وا�صتمداد المعونة منه �صبحانه على ك�صف حقيقة الوجود ومتعّلقاته.

. انظ���ر مقال الدكت���ور قراملكى والدكتور م�ص���طفى زين »معرفه اهلل في التراث العقلي الإ�ص���امي« مجّلة   (1(

ن�صو�س معا�صرة، العدد 10 ال�صنه الثالثة عام 1428 هـ / 2007 م، بيروت، �صفحه 269 و ما بعدها.
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وبن���اءًا على ذل���ك فاإّنه بدلل���ة الأوجه الثاث: تعالي���م الدين لاإن�ص���ان، ولزوم دفع 

ال�صرر المحتمل عقًا، ووجوب �صكر المنعم الخالق، تتبّين ال�صرورة في �صلوك العرفان 

لتح�صيل ما ا�صتقّل الوجدان والعقل ال�صليم بتح�صيله، اإ�صافًة اإلى النقل فى ذلك.

جاء فى الحديث: »اإّن اهلل احتجب عن العقول كما احتجب عن الأب�شار، واأّن المالأ 

(1(

الأعلى يطلبونه كما تطلبونه اأنتم«.

طرق عشف الحقيقا:

فقد ذكر العرفاء واأهل الب�صيرة الثاقبة اأّن طرق ك�صف الحقيقة التى يمكن لاإن�صان 

اأن ي�صلكها ويبلغ مرامه بها عديدة، لكن المعتبر منها ثاثة:

1. الطري���ق العقل���ي: بمعنى التزام المقدمات البديهي���ة اأو المبنية على البديهيات، 

فكون���ه �ص���بحانه غنيًا غير محتاج اإلى اأحد اأو اإلى �ص���يء، بعد ما ثب���ت بالعقل غناه، فاإّنه 

يمكن اأن يكون مبداأ لإثبات كثير من ال�صفحات الجالية، اإذ كّل و�صٍف ا�صتلزم خلًا في 

غناه ونق�ص���ًا له، انتفى عنه، ولزم �ص���لبه عن ذاته. وعليه يثبت � مثًا � �ص���رمديته، ونفي 

(2(

ال�صريك، ونفي الزائد، والمثل وال�صّد والتحّيز والحلول والإتحاد والجهة و...

2. طري���ق تهذيب النف�ش والك�ش���ف: اإّن الظواهر الدينية والحجج العقلية، والإدراك 

المعنوى، ليتاأّتى اإّل من الإخا�س في العبادة.

 اأي اأّن عبادته �صبحانه توؤدي اإلى اليقين.
(3(

تَِيَك الَْيقِيُن}
ْ
قال تعالى: {َواْعُبْد َربهََّك َحتهَّى يَأ

(4(

رِْض َولَِيُكوَن ِمَن الُْموقِنِيَن}
َ
َماَواِت َواأل وقال: {َوَكَذلَِك نُرِي إِبَْراهِيَم َملَُكوَت السهَّ

اأي اأّن اإحدى لوازم اليقين م�صاهدة ملكوت ال�صموات العليا والأر�س.

. بحارالأنوار للمجل�صي، ج 66، الباب 34، اأّن الإيمان م�صتقّر وم�صتودع...، �س 292، تف�صير الآلوي�صى، ج 7،   (1(

�س 258.

. الإلهيات لل�صيخ جعفر ال�صبحانى، �س 91، الف�صل الثالث فى الأ�صماء وال�صفات...  (2(

. �صورة الحجر، الآية: 99.  (3(

. �صورة النعام، الآية: 75.  (4(
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اإذن تهذي���ب النف�س، والإخا�س ف���ي العبودية، تعّد اإحدى طرق ا�ص���تيعاب المعارف 

الإلهية، والك�ص���ف ع���ن حقائق الوجود، فاإّن الحقائق لتنك�ص���ف، والم�ص���اهدة الباطنية 

له���ا ل تت���ّم، اإّل بالإخا����س العبادة، وتهذيب النف����س تهذيبًا كامًا، اإذ الإنك�ص���اف علم 

لدنّي يقذفه اهلل �ص���بحانه في قلب عبده العابد المخل�س، وهو الذي يك�ص���فه له، بعد اأن 

يمنحه الموهبة الإلهية في تلّقي ما ينك�ص���ف له تحت رعاية اهلل الحّق �ص���بحانه ب�ص���ورة 

من ال�صور.

3. طريق الأوامر والنواهي الدينية اأو الإر�شادات المولوية: فاإّن الإلتزام بالتعاليم 

الدينية، والتم�ّص���ك بالموازين ال�ص���رعية تتيح لاإن�صان �ص���لوك طريق ال�صواب، والحذر 

من م�صالك الهوى والإ�صتباه، وهو معّلم به.

ا ظهور الللوك العرفاني في ااسخم:
ر
عل

باإمكاننا اأن نذكر عّدة عوامل �ص���اعدت على ظهور العرفان في تاريخ الإ�صام، وحّفز 

علماءه على �صلوكه، ن�صير الى اأبرزها:

اأّن تعالي���م الدين الإ�ص���امي ممتزجة بال�ص���وق والمحبة الباطني���ة والإنحياز اإلى   .1

اأعلى المعنويات والتدّبر في الروحيات وماوراء الطبيعة. وهو بذاته ي�صوق الإن�صان 

الم�صلم باتجاه العرفان وتذّوق معارفه.

نف���وذ و�ص���ريان التعالي���م الروحي���ة لأئم���ة اأه���ل البي���ت R، وعل���ى راأ�ص���هم   .2

.Qاأميرالموؤمنين على بن اأبى طالب

الإ�ص���تبداد والظلم الذي لحق بالم�ص���لمين من قبل حكومات مار�ص���ت �صّتى اأنواع   .3

الظل���م بحّق النا�س، فت�ص���ّبب باعرا�س العدي���د من النا�س عن الأمور ال�صيا�ص���ية 

والدنيوية، والتوّجه اإلى الأمور المعنوية والروحية.

وجود العرفاء ال�ص���الحين الذين نفحوا معارفهم الإعتقادية والعملية من حقائق   .4

�ص���حيحة في النا����س، وحّثوا على ممار�ص���تها والإلتزام بها ف���ي حياتهم اليومية، 



- 175 -

الليد هادي خلروشاهي

بعيدًا عن الخزعبات وال�صف�صطة التى لطائل منها.

وهوؤلء العرفاء ال�ص���الكون لم يهدفوا اإلى ك�ص���ب الآثار الغريبة للنف�س، الخارجة عن 

دائ���رة الأ�ص���باب الماّدية والعادية، بل هم من �ص���غلتهم معرفة النف����س وتهذيبها لغر�س 

معرفة الخالق و�صكره.

الشيخ البهائی والعرفان:

لق���د كان لل�ص���يخ به���اء الدين ميل اإلى العرفان، و�ص���لوك م�ص���لك العرف���اء فى حياته 

ومواقف���ه اليومية، كما كان هو ديدن والده اأي�ص���ًا، ال���ذي كانت له رغبة فى مدح العرفاء 

وم�ص���ايخ ال�ص���وفية، ونقل كلماتهم وحواراتهم وخلجات نفو�ص���هم، فقد كتب في ر�صالته 

الم�ص���ماة بالعقد الطهما�صبي، في موعظته لل�صاه طهما�صب ال�صفوي يقول: »ولهذا كان 

بع����ش المل���وك والأكاب���ر من اأه���ل الدنيا اإذا عل���ت هّمتهم وكثر علمه���م باهلل عزوجل، 

ولحظته���م العناي���ة الرباني���ة، ترك���وا الدني���ا بالكلي���ة وتعّلق���وا ب���اهلل... فاإّنه���م لكمال 

ر�شدهم لير�شون اأن ي�شغلوا قلوبهم بغيراهلل لحظة عين...«.

ولعّل هذا يف�ّص���ر ميل �ص���يخنا البهائى اإلى العرفان ورغبته ف���ى مدح العرفاء، بعدما 

دفق والده فيه هذا الميل والرغبة من نعومة اأظفاره.

يذكر �صاحب ريا�س العلماء: اأّن والده واأهله قد دخلوا اإيران وكان عمر ال�صيخ عندئٍذ 

حوالى �صبع �صنين، وتوّجه اأبوه اإلى الحج وزار المدينة المنورة، ورجع من طريق البحرين 

و توّطنه���ا، فكتب اإلى ولده ال�ص���يخ البهائي مامعن���اه: »اإن كنت تريد الدني���ا فاذهب اإلى 

الهند، واإن كنت تريد الآخرة فاذهب اإلى البحرين«...

وه���ذا الميل اإلى العرفان والت�ص���ّوف ال�ص���حيح ل منق�ص���ة فيه، وهو كم���ا كان عليه 

جماع���ة من علمائنا كال�ص���يخ اأحمد بن فه���د الحّلي} وغيره. اأّما الت�ص���ّوف الباطل 

فيّنزه عنه اأمثاله، اإذ لم يكونوا من اأهل ال�صف�صطة وك�صب العي�س عن هذا الطريق. واأّما 

مدح م�ص���ايخ ال�ص���وفية ونقل كلمات بع�صهم، فا �ص���ّك اأّنه كان لهم فيه غر�س �صحيح 
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كاأن يفيد الوعظ والر�صاد، واأّن من مدحوه كان غالبًا على طريقة م�صتقيمة، وكان مح�س 

الزهد في الدنيا، والإعرا�س من زخرفها، وكفى فخرًا ماجرى على اأيديهم من المنافع 

العامة، والهداية والإر�صاد.

ويتجّل���ى اهتمام ال�ص���يخ بهاءالدين بالعرفان واأهله ما اأورده ف���ي بع�س موؤّلفاته من ذكر 

ومدح وتجليل وتعظيم العرفاء وم�صايخ ال�صوفية، ككتابه »الك�شكول« الذى ُطبع مرارًا وتكرارًا 

في اإيران وم�صر، الذي يعّد من اأروع الكتب واأكثرها فائدة ما واأجمعها لفنون المعرفة، وقد 

ا�صتهر ا�صتهارًا كبيرًا في الأو�صاط العلمية والأدبية في العالم العربي والإ�صامي.

فقد جمع فيه ال�ص���يخ من ال�ص���وارد العلمية والفوائد الثقافية، والن���وادر الأدبية التي 

لتخلو من فائدة، ما يغني عن كتب كثيرة في هذا الباب، وهو مجموعة قّيمة ت�صتمل على 

بحوث فل�ص���فية وعرفانية و�ص���وفية، كما ت�صتمل على م�صائل مب�ص���وطة من علم المناظر 

والروؤية القلبية، اإ�صافة اإلى تناوله فيه تف�صير كثير من اآيات القراآن بنزعة عرفانية.

يتمّث���ل البهائي في كتابه هذا بروحه ال�ص���وفية، واتجاه���ه العرفاني، وتبرز فيه هذه 

الخ�ص���ائ�س بروزًا جليًا، من خال كثرة نقله حكايات وكلمات ال�ص���وفية، واأ�ص���عارهم 

واأدبهم ومواقفهم وما اإلى ذلك مّما يتعّلق بهذا المو�صوع.

كما برز فيه البهائي اأديبًا دقيق الماحظة لاأ�ص���ياء، و�ص���اعرًا له في ال�ص���عر الملكة 

.
(1(

القّوية والرقيقة، وهو ينحو في �صعره وجهة عرفانية، وعليه م�صحة فل�صفية ظاهرة

وكتابه الآخر »�شرح اأربعين حديثاً« المطبوع اأي�صًا في اإيران، فيه تحقيق وفوائد جّمة 

تنف���ع طّاب العلم والثقافة الديني���ة، كما اأّنه يعر�س مذاق ال�ص���يخ البهائي في العرفان 

ب�ص���ورة جلية. وكان واإن اأ�ص���ارت المراجع اإلى ت�صميته �ص���يخًا لاإ�صام زاهدًا عرفانيًا، 

بعيدًا عن الإهتمامات ال�صا�ص���ية والدنيوية، م�ص���تغرقًا وقته بالتح�ص���يل العلمي والبحث 

والكتاب���ة، اإ�ص���افًة اإلى تهذيب النف�س م���ن علقات الدنيا وزخرفها، يق���ول الحّر العاملى 

. انظر فا�صفة ال�صيعة، ال�صيخ عبداهلل نعمة، �س 446 وما بعدها، دارالفكر اللبناني.  (1(
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فى و�ص���فه: »رغب في الفقر وال�شياحة، فترك تلك المنا�شب، ومال اإلى ما هو لحاله 

.
(1(

منا�شب«

ونجد في موؤّلفاته كامًا وعبارات ت�ص���ير اإلى فل�صفته العلمية هذه، واإلى زهده ورغبته 

ف���ي م�ص���لك العرفاء. فقد ذكر فى ك�ص���كوله جملة كبيرة من الماأث���ورات التى تعرب عن 

نظرته اإلى الحالة ال�صيا�صية الجارية اآنذاك، ووجود العلماء ودورهم فيها: ومن كامهم: 

، واإياك اأن تخدع بما يق���ال اإّنه يرد  »اإذا راأي���ت العال���م ي���الزم ال�شلط���ان فاعلم اأّنه ل����شّ

.
(2(

مظلمًة اأو يدفع عن مظلوم، فاإّن هذه خدعة اإبلي�ش، اّتخذها فّخاً، والعلماء �شّلماً«

وفي معر�س ذكره لحديث ال�ص���ادقQ عن جّده الم�ص���طفى P قوله: »النظر 

اإل���ى وج���ه العالم عبادة« قال: »هو العالم الذى اإذا نظرت اإليه ذكرت الآخرة، ومن كان 

.
(3(

على خالف ذلك فالنظر اإليه فتنة«

ويحكى عن بع�س ال�ص���وفية: لو قيل: اأّى �ص���يء اأعجب عندك؟ لقلت: قلب عرف اهلل 

عز وجل ثم ع�صاه!

فال�ص���يخ البهائي ليرى العرفان مجرد تهذيب للنف�س وتروي�س للقلب لي�ص���رق، واإّنما 

ي�صتمل على تطبيقات عملية، وتنظير للعقل والوعي، بهدف ك�صب المعرفة الإلهية. ذلك 

اأّن الإن�ص���ان اأ�ص���به بمراآة لأو�صاف اهلل تعالى، وعلى هذا الن�ص���ق يف�ّصر الحديث الماأثور 

»من عرف نف�شه فقد عرف رّبه«.

ومعرف���ة اهلل عند البهائ���ى يعني الإطاع على نعوته و�ص���فاته الجالية بقدر الطاقة 

، اأّما حقيقة ذاته جّل جاله فهى غير قابلة للمعرفة.
(4(

الب�صرية

يق���ول: »واأّما الإط���الع على حقيقة الذات المقد�شة، فمّم���ا ل مطمع فيه للمالئكة 

. اأمل الآمل، ج 1، �س 158.  (1(

. الك�صكول، ج، �س.  (2(

. )م.ن(.  (3(

. الأربعون حديثًا، �س 20، ج 2.  (4(
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المقربين والأنبياء والمر�شلين، ف�شاًل عن غيرهم، وكفى فى ذلك قول �شيد الب�شر: 

»ما عرفناك حّق معرفتك« وفى الحديث: »اإّن اهلل احتجب عن العقول كما احتجب عن 

الأب�شار...« فا تلتفت اإلى من يزعم اأّنه قد و�ص���ل اإلى كنه الحقيقة المقد�ص���ة، بل اإحُث 

التراب في فيه، فقد �ص���ّل وغ���وى، وكذب وافترى، فاإّن الأمر اأرف���ع واأظهر من اأن يتلّوث 

.
(1(

بخواطر الب�صر«

.
(2(

بل قد �صّرح بذلك قائًا: »اإّن ذاته تعالى من حيث هي، غير معقول للب�شر«

ويت�صّور ال�صيخ البهائي تحّقق معرفة الأو�صاف على قدر الب�صر، في مرحلتين:

اأولهما: تاأّمل الإن�صان نف�صه، ومعرفة الأو�صاف التي ياأن�س بها وياألفها.

والأخرى: �صلب النق�س ال�ص���ادر من كون الإن�صان محدودًا، فعندما يدرك الإن�صان 

اأّنه عالم، والعالمة لاإن�ص���ان ب�ص���بب اأّنها من اأو�صافه الناق�صة، فاذا �ُصلب النق�س منها 

.
(3(

اأمكن عندئٍذ و�صف البارى عزوجل بها

وي���رى اأّن العق���ل والفكر لي�ص���ا منتهى الأمل وال�ص���بل، بل الم�ص���اهدة بعي���ون القلب، 

والتعّر����س لنفح���ات الجود وفي�س الوجود الواجب، يمكن اأن ي�ص���اهما اأي�ص���ًا فى ك�ص���ب 

المعرف���ة، ويحر����س العقل على الإب���داع والإبتكار والعطاء الواعى. وبن���اءًا عليه »ينبغى 

(4(

للعاقل اأن يتعّر�ش لنفحات الجود، ول يبغي ما �شواها في تقييد نظره وك�شبه«.

وعلى اأ�صا�س هذا التعّر�س اختلفت تلك المعرفة التى يمكن اأن ت�صل اإلى اأفهام الب�صر، 

ومنه ق�ّصم ال�صيخ البهائى المعرفة باهلل تعالى اإلى مراتب، فقال: »اإّن تلك المعرفة التي 

(5(

يمكن اأن ي�شل اإليها اأفهام الب�شر لها مراتب متخالفة، ودرج متفاوتة«.

. الأربعون حديثًا، �س 21.  (1(

. العروة الوثقى، �س 27.  (2(

. الأربعون حديثًا، �س 20، ج 2.  (3(

. الك�صكول، ج 2، �س 366.  (4(

. الأربعون حديثًا، �س 21.  (5(
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واإذا كان����ت ه����ذه الأفكار العرفاني����ة قد ُطرحت منذ عقود مديدة خل����ت، وُعّدت ابتكارات 

لل�ص����يخ البهائ����ى، فاإّن ف����ي تاريخنا المعا�ص����ر القريب قد ظهرت �صخ�ص����يات اأب����دت اأفكارًا 

وابت����كارات لتقّل اإ�ص����راقًا ون�ص����جًا واأهمي����ًة عّما طرحت من قب����ل، ولعّل م����ن اأبرزها الإمام 

الخمينى}.

اامام الخميني والعرفان:

لهذه ال�صخ�ص���ية ابتكارات م�ص���رقة في المجالت العلمية والمعرفي���ة، وفي العرفان 

على وجه الخ�ص���و�س، فقد ا�ص���تطاع بفكره الثاقب، وح�ّص���ه المره���ف، ونظرته الدقيقة 

لاأ�ص���ياء اأن يمنح العرفان �ص���فة فل�صفية، ويك�ص���وه بها، فلم يقف على طبيعته العادية، 

ويرف�س الخو�س في اأبعاده الفل�صفية والكامية؛ لما بين العرفان والفل�صفة والكام من 

ارتباطات وعاقة وثيقة ليمكن تفكيكها وف�صمها من دون دليل.

فالعرف���ان كم���ا يراه الإم���ام الخمينى} العرف���ان العملي، اأي: الإهتمام بال�ص���ير 

وال�ص���لوك، بمعنى الحركة في منازل ال�ص���ير وال�صلوك، فحينما يدخل ال�صالك اإلى منزل 

اليقظ���ة فا يجب عليه التوّقف والإكتفاء به، ب���ل عليه بذل الجهد لينتقل اإلى منزل اآخر 

وه���و التوب���ة، ثم اإلى من���زل التطهير، ثم اإلى الذك���ر... وهكذا يجب على كّل �ص���الك اأن 

ي�ص���افر �ص���فرًا روحانيًا، ويتحرك تحركًا باطنيًا في اأربعة اأ�ص���فار: من الخلق اإلى الحّق، 

ومن الحّق اإلى الحّق، ومن الحّق اإلى الخلق بالحّق، ومن الخلق اإلى الخلق بالحّق، فا بد 

لل�صالك اأن ي�صافر بها، واإّل ل يكون عارفًا.

كما اأّنه} نقل العرفان من �صاحة ال�صخ�س الواحد اإلى �صاحة المجتمع الكبير، بل 

و�صاحة الأمة، على اأ�صا�س الفهم القراآني للواقع الإجتماعي، اإذ اإّن القراآن الكريم لاأمة 

بما هي اأمة، والمجتمع بما هو مجتمع، كما اأّن لكّل اإن�صان، بما هو اإن�صان �صخ�صية تمّيزه 

عن �صائر الب�صر، و الأمة كذلك تمتلك �صخ�صيًة تمّيزها عن �صائر الأمم.

ٍة  مهَّ
ُ
ِ أ

فالقراآن يتحّدث عن هذا المو�صوع في عّدة اآيات، قال تعالى: {َكَذلَِك َزيهَّنهَّا لُِكلهّ
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(2(

ِخُروَن َساَعًة َواَل يَْسَتْقِدُموَن}
ْ
َجلُُهْم اَل يَْسَتأ

َ
َجٌل فَإَِذا َجاء أ

َ
ٍة أ مهَّ

ُ
ِ أ

 وقال: {لُِكلهّ
(1(

َعَملَُهْم}
 وغيرها، وعلى �ص���وء هذا الفه���م عّد الإمام 

(3(

ٍة َجَعلَْنا َمنَس��ًكا} مهَّ
ُ
ِ أ

وق���ال: {لِ��ُكلهّ

الخمينى اأّن لاأمة �صخ�ص���يًة وروحًا، واأّن عليها اأن تجّد في ال�ص���ير وال�صلوك فى الأ�صفار 

الأربعة، كما اأّن على الإن�صان الجّد فى هذا ال�صير وال�صلوك.

ف: العرفان وعخقته نالتصور

ي���رى الإم���ام الخمين���ى} اأّن العرفان والت�ص���ّوف واإن كانا يهدف���ان اإلى المعرفة 

الإلهية من خال تهذيب النف�س من ال�ص���وائب، اإّل اأّنهما يفترقان في الأ�ص���اليب والطرق 

الربوية والروحية وم�صادرها، اإ�صافة اإلى الم�صلكيات الخا�صة لكّل منهما.

يقول ال�صهيد المطهري تلميذه: »عندما يراد الإ�شارة اإلى اأهل العرفان من الناحية 

الفكري���ة فاإّن���ه يطل���ق عليه���م اإ�ش���م »العرف���اء« واإذا كان الم���راد الإ�ص���ارة اإل���ى الناحية 

الإجتماعية فاإّنهم ُيعرفون با�صم المت�صّوفة«

فالت�صّوف يعنى ممار�صة الطقو�س العبادية والريا�صات القلبية، بهدف تطهير النف�س 

مّما علق بها، وتروي�س القلب على المحا�صن الم�صرقة، اإذن ينح�صر بالتطبيقات العملية 

والريا�ص���ات الروحية، بعيدًا عن التنظير العقلى، وت�ص���ذيب الوعى. اأّما العرفان فُيطلق 

على رحلة الإن�ص���ان اأو الأمة لك�صب المعرفة الإلهية عن طريق التنظير العقلي ومعطيات 

الوعي المهّذب من كّل �ص���وائب عالق���ة، وكّل ذلك بهدف البحث عن الحقيقة، ل الخيال 

ول الأوهام، ولو حّق بالبحث الم�صاعب والم�صاّق.

�صورة الأنعام، الآية: 108.  (1(

�صورة الأعراف، الآية: 34.  (2(

�صورة الحج، الآية: 67.  (3(
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ولعّل اإلى هذا ت�صير هذه الحكاية المنقولة عن اأحد العرفاء الذين خا�صوا في البحث 

.
(1(

والكتابة، حّتى قيل له: اإلى متى تكتب؟ فقال: لعّل الكلمة التى تنفعني لم اأكتبها بعد

(2(

ومنه ما يحكى عن اآخر قوله نظمًا:

ه������و ������ص�����ّر ي����������دّق ع����ن����ه ال����م����ق����الب���ي���ن اأه�������ل ال���ق���ل���وب وال�����ح�����ّق ح���ال

م��ج��الم����ا ���ص��خ�����ص��ت اإل������ى ع���اه���م ط��ري��ق ع��ن��ه��م  ال���ح���دي���ث  ف����ي  ول  ل 

اأم�������ره�������م اأّن�������ه�������م ف�����ح�����ول رج������الاح�����ذر اح�����ذر اأه�����ل ال���ق���ل���وب و���ص��ّل��م

نفو�صهم ���ص��راي��ا  م��ن  ال��ح��ّق  ج�����ّل ع����ن ك�����ص��ف��ه��ا ال���رف���ي���ع ال��م��ن��ال���ص��اه��دوا 

ت������ج������ّل������ت ف������م������ا ه�������ن�������اك خ����ي����الاإّن�����م�����ا ال���ع���ي���ن ب���ال���ح���ق���ي���ق���ة ل��ل��ع��ي��ن

ما الطباطبائی في رحاب العرفان:
ر
العخ

وال�صخ�ص���ية الثانية التي لمعت في �ص���ماء العرفان في تاريخنا المعا�صر القريب هي 

�صخ�ص���ية العّامة محمد ح�ص���ين الطباطبائي، �صاحب تف�صير الميزان المعروف، حيث 

اأودع فيه ع�صارة اأفكاره الفل�صفية والكامية والعرفانية، وعر�س من خال هذا التف�صير 

جّل ابتكاراته في العرفان، ودفاعاته عن حريم المدر�ص���ة الناب�صة بالحياة؛ لأّنها تنب�س 

بالبحث عن الحقيقة الم�ص���رقة، تدعو اإلى تهذيب النفو�س من العائق، وك�صب المعرفة 

الإلهية عن طريق الفي�س الذى يفي�س به عليه الوجود الواجب.

في���رى العّام���ة} اأّن هذا الأم���ر بمجموعه اأرفع واأ�ص���مى من اأن يتل���ّوث بخواطر 

الب�ص���ر، وخيالته���م واأوهامهم المختلفة، وكّلما ت�ص���ّوره العالم الرا�ص���خ فهو عن حريم 

الكبرياء بفرا�ص���خ، واأّن اأق�ص���ى ما و�ص���ل اإليه الفكر العميق فهو غاية مبلغ من التدقيق، 

ولعّل هذا ما يف�ّصر قولهP فى مناجاته: »ما عرفناك حّق معرفتك«.

. الك�صكول للبهائى، ج 1، �س 25.  (1(

. ك�صكول: ج1 �س: 13.  (2(
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واأّم���ا رغبة النا�س في تف�ص���ير كنه الجالة، وتو�ص���يفه تعالى عن طري���ق الح�ّس، فاإّن 

للعّامة الطباطبائي تعليًا خا�ص���ًا ليخلو من م�ص���حة عرفانية، ونزعة �صوفية �صامخة، 

يجدر ذكره في المقام، فيقول معّلًا ذلك: »اإّن مزاولة النا�ش للح�ّش والمح�شو�ش مدى 

حياته���م، وانكبابه���م على الم���ادة، واإخالدهم اإلى الأر�ش، ق���د عّودهم ذلك على تمثيل 

، حّتى فيما لطريق للح����ّش والخيال اإلى حقيقته؛  كّل مايتعّل���ق ب�ش���ورة الأمر الح�شِّ

مثل الكلّيات والحقائق المنّزهة عن المادة...«.

ثم ي�ص���يف قائ���ًا: »ويوؤّي���ده اأّن الإن�شان اإّنم���ا ي�شل اإل���ى المعق���ولت والكّليات من 

.
(1(

طريق الح�ّش والإح�شا�ش والتخّيل، فهو اأني�ش الح�ّش اأكثر منه لغيره«

ومن هنا ق�ص���ت العادة لاإن�ص���ان على معرفة كّل �صىء في الإطار الماّدي، واأن ي�صّور 

لرّبه �ص���ورًا خيالية على ح�ص���ب ما ياألفه من ح�ّصه لاأ�ص���ياء المادية المحيطة به، وقّلما 

يّتفق اأن يتوّجه الإن�ص���ان اإلى �ص���احة العّزة والكبرياء، وينه����س لينف�س غبار المادة عنه 

ومحاكاتها، وال�ص���فر اإلى البحث عن الحقيقة المج���ردة من الماّدة وتبعاتها، عن طريق 

تهذيب النف�س، وتروي�س القلب وتخليته، لي�صتقبل الفي�س والجود من الحّق تبارك تعالى، 

وياأن����س ب���ه، عن علم ودراي���ة، واطمئنان كامل، من دون الوقوع في اأ�ص���ر الت�ص���بيه وعار 

التج�ص���يم، ول في فّخ التعطيل، تعطيل العقول عن ممار�ص���ة عملها، بناًء على اأّن الك�صف 

والم�ص���اهدة تكف���ي، ول حاجة اإلى طلب العل���م، والتنظير العقلى بتاتًا، وهو ما يرف�ص���ه 

العرف���اء ال�ص���امخون رف�ص���ًا كام���ًا، ول يقبله الحكم���اء الإلهيون، اإذ فيه ه���دم لمروءة 

العرفان، وحجب لاأفكار المتعالية، ولوث للخواطر ال�صامية، والعرفاء عنه اأبعد.

. تف�صير الميزان، ج 10، �س 273 و ما بعدها.  (1(
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بين عامّي 1546 وعام 1623/1621 م، عا�ش البهائي.

فكيف كانت �صورة العالم اآنذاك؟ وما كانت عليه اأحوال العالم الإ�صامي تحديدًا؟... 

هكذا ربما نفتر�س اأّن �صورة البهائي... �صتتظّهر بطريقة مقّربة وب�صكل اأكثر و�صوحًا... 

ح�صارّيًا على الأقّل.

ً
في صوره العالم: أورونا تحدقدا

 كاأّنما اأوروبا النه�صة في اآخر مخا�س الولدة في الفترة التي عا�س فيها البهائي وقد 

بداأت تت�ص���ّكل بنى الدولة الأّمة )État - Nation( البورجوازّية على اأنقا�س دولة الّنباء 

الإقطاعّية، وذلك بعدما اكت�ص���فت اأميركا وا�صتح�ص���رت اأطنان الّذهب المنهوبة وكنوز 

الح�ص���ارة الهندّية العامرة منذ اآلف ال�ص���نين اإلى اأوروبا مع خيرات اأر�س الهنود البكر 

فانهارت الأن�ص���اق الإقطاعّية لتحّل محّلها البورجوازّية الراأ�ص���مالّية. فالحروب الدينية 

)1) اأ�ص���تاذ جامعي ورئي�س تحرير الجامعة للعلوم Le Debat ال�ص���ادرة في بيروت باللغة الفرن�ص���ية عن المركز 

اللبناني للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صامية.
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بين الكاثوليك والبروت�ص���تنت )1534-1648 مع وقفات(، ع�صّيتها اأو اأثناءها اأو ُبَعْيدها 

اأو على اأطرافها تفّجرت عبقرّيات موؤ�ّص�َص���ة كبرى ل ي�ص���مح هذا اللقاء العلمي باأكثر من 

التاأ�ص���ير اإليها، وللم�صتمع اأو للقارىء الإ�ص���تنتاج الدائم. فقد عرَفْت »المدينة الغربية« 

)الم�ص���طلح لأرنولد توينبي( بين عامي )1536و1763م(، اإ�صافًة اإلى الحروب الدينية 

تل���ك، ث���ورة عقلية وروحية اأكبر من اأي ث���ورة مّر بها الإجتماع الغرب���ي منذ اأن ظهر بين 

 وترحيل العلوم والمعارف والآداب والفنون الإ�صامية 
(1(

اأنقا�س الإمبراطورية الرومانّية

���ات تدامجها باأفكار الهند وفار�س واليونان واإ�صافاتها  الم�ص���رقية والأندل�ص���ية ومح�صّ

���ة عبر منطق���ة جيوبوليتيكّية وجيو  ���ة اإلى اأوروبا، وبخا�صّ واإبداعاتها الح�ص���ارّية الخا�صّ

ثقافّي���ة موؤاتية تمّثَل���ْت بالأندل�س واأ�ص���بانيا والبرتغال الحالّيتي���ن القائمتين المهيمنتين 

على م�صيق جبل طارق، المعبر الوحيد بين البحر المتو�ّصط والمحيط الأطل�صي وحّمال 

ونّقال الأثقال الح�ص���ارّية والماآ�صي. معًا بين ال�صرق واأفريقيا من جهة، وبين اأوروبا وما 

وراء المحيط من جهة اأخرى.

 فيما ياأتي بع�س الإ�صارات الحاملة لترميزات معّبرة عن تدّفق العقانّية في �صرايين 

ْين، وهي الأ�ص���ل في التاأ�ص���ي�س لع�صر التنوير الأوروبي وتفاعاته  الفكر والثقافة الغربيَّ

الّنه�ص���وّية، ومن تلك الترميزات نذكر على �صبيل المثال، ل الح�صر من عا�صر البهائّي 

اأو جايله اأو عا�صره من الإ�صتنها�صيين الغربّيين الموؤ�ّص�صين.

 الجدي���ر ذكره في هذا ال�ّص���ياق اأّن )جوه���ان غوتمبرغ( كان قد و�ص���ع المطبعة في 

خدمة اأوروبا ثّم الإن�صانّية عام 1440 م، اأي قبل ولدة البهائي بما يقارب القرن، وانت�صار 

الكتب المطبوعة في اأوروبا كان قد بلغ مرحلًة متقدمة.

وم���ا جرى ترحيله من الفكر الإ�ص���امي العربي اأو الفك���ر المعرب من الأندل�س كانت 

تاأثيراته قد طالت مكّونات المدنية ومكّونات الأفكار الغربّية. ولعّل ال�صربة التي وّجهتها 

توينبي، اأرنولد »تاريخ الب�صرّية« الجزء الّثاني الأهلّية للن�صر والتوزيع، بيروت 1986 - �س.�س./225-224.  (1(
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البروت�صتانّية اإلى �ص���لطة البابوّية وممار�صات المجال�س الكن�صّية الكاثوليكّية وممار�صات 

�صات الّتمّرد الأولى. الإكليرو�س بقيادة مارتن لوثر، كانت من موؤ�صِّ

 تعّل���م لوث���ر العربّي���ة ليُح���لَّ بالأف���كار الإ�ص���امّية مع�ص���ات الم�ص���يحّية، فج���اءت 

البروت�ص���تانّية في بع�س جوهرها الأ�صا�ص���ي، عل���ى الّنموذج الإ�ص���امي ومبادئه: وحدة 

الكتاب، حّرّية التف�صير وعقلنته، رف�س التو�ّصط بين اهلل والإن�صان، اأولوّية الإيمان القلبي 

... اإلخ. 
(1(

على ال�ّصعائر الخارجّية

- بداأت حملة تحرير الغرب نف�ص���ه من اأثقال الفكر اليوناني مع جان بودان )1530- 

1596م( ثم تابعها من بعده فرن�صي�س بيكون )1561 - 1626م(، ورينيه ديكارت 

)1596 - 1650م( قب���ل اأن يرب���ح التحديثّي���ون الغربّيون معركتهم الفا�ص���لة مع 

الكني�صة في روؤى نقدّية راديكالّية وتغييرّية وكليانّية...

- جايل البهائي اأي�ص���ًا غاليليه )ت 1633م(، وهوبز )1588 - 1679م( اّلذي اأ�ّص�س 

. اأّما 
(2(

لنظرّي���ة جدي���دة في العق���د الإجتماعي قائمة عل���ى مبادىء �ص���يكولوجّية

با�ص���كال اّل���ذي جمع بين الإيم���ان الديني والعقانّي���ة العلمّية فقد ول���د بعد وفاة 

البهائ���ي )1621م( بعامي���ن )1623 - 1662م(، وبعده���ا باأحد ع�ص���ر عامًا ولد 

جون لوك رائد الدعوة اإلى الحكومة المدنّية عام )1690م( وقد عا�س بين عامّي 

1632م و1704م...اإلخ.

 بفع���ل هذه الإنتباهة التحريرّي���ة النقدّية للفكر الغربي جرى تج���اوز الجدل الديني 

اّلذي اأف�ص���ى اإلى المذابح بين الكاثوليك والبروت�ص���تانت )مثل مذبحة �صان برتلمي في 

باري����س عام 1572م، وقد كان البهائّي في ريعان ال�ّص���باب(، وا�ص���ُتعي�َس عنه بالإهتمام 

بالعلوم العقلّية والّطبيعّية وبالريا�صّيات »على اأمل اأن يزيد هذا في اإفادة وتغيير العالم 

ونهو�شه الإجتماعي، والعالم« عندهم اآنذاك كان عاَلَمُهْم عالم الم�ص���يحّية الأوروبّية. 

راجع كتابات ح�صن حنفي في المو�صوع.  (1(

توينبي )م. ن.(.  (2(
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وتل���ك فك���رة رّوج له���ا ليوناردو دي فين�ص���ي، ورعاها فرن�ص���ي�س بيك���ون.. وتوالى بعدهم 

�ص���يل العلماء اأمثال: الإنكليزي هارفي في الّط���ّب، وبويل في الكيمياء، ونيوتن )1642 - 

1727م( اّلذي اأحدث ثورة في علمّي الفيزياء والفلك هدمت الكثير من موروثات العلوم 

الكا�صيكّية.

 اأّما في الفل�ص���فة، فمنذ القرن ال�ص���اد�س ع�ص���ر كان قد بداأ نقد اأفاطون واأر�ص���طو، 

���ة مفّكرو القرن ال�ص���ابع ع�ص���ر، راأوا  وكان البهائّي ما يزال حّيًا، فمفّكرو اأوروبا، وبخا�صّ

مراجع���ة التراث الفل�ص���في المنق���ول اإليهم من الأ�ص���ا�س ليبداأوا من جدي���د. فديكارت 

بمنهج���ه العقاني النقدي ظّل معلمة في الفل�ص���فة الغربّية اإلى اليوم وكذلك جون لوك. 

وجّرب ا�صبينوزا )1632 - 1677م( وليبنتز )1646 - 1716م( اأن يقيما اأ�ص�صًا جديدة 

للميتافيزيقي���ا، و�ص���ّق فيك���و )1668 - 1744م( منهجًا جديدًا في الغرب لدرا�ص���ة علم 

المدنّيات المقارن... وذلك كّله عا�ص���ره البهائي اأو حدث بعد وفاته بب�ص���ع �ص���نين. كما 

تفّج���رت في الغ���رب عبقرّيات اأدبّي���ة مثل: رابلي���ه )1494 - 1553م( ف���ي عالم النثر، 

و�صك�ص���بير في ال�ّصعر )1564 - 1616م( اّلذي ولد بعد البهائي بب�صع �صنين ومات بعده 

ب�ص���بٍع، وملتون )1608 - 1674م(، وكذلك حال المو�ص���يقى مع باخ )1685 - 1750م( 

. الغرب كّله يخرج من جاهلّيته و�صعفه، اإلى زمن التنوير 
(1(

وهاندل )1685 - 1759م(

والنهو�س وال�صتقواء بالعلم وبالحديد والّنار.

في �ص���ورة العالم الإ�صامي اإّبان حياة البهائي: ولد البهائي )1546م( بعد ال�ّصقوط 

المدّوي لاأندل�س )1492م( باإثنين وخم�ص���ين عامًا. وبينما كانت الهجمة الإ�ص���تعمارّية 

الممّثل���ة بالحروب ال�ص���ليبّية كهجوم م�ص���اّد اأّول على فت���ح الأندل�س وتهديد م�ص���يحّية 

اأوروبا تنح�ص���ر، اإذ بها وب���ذات الإيديولوجّية الدينّية والمطامع ال�ص���تعمارّية تتجّدد في 

اأوائل القرن ال�ص���اد�س ع�صر، وبالتحديد عندما هيمن البرتغالّيون على الخليج الفار�صي 

)م.ن.( �س/229-227.  (1(
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ب�ص���يطرتهم على م�ص���يق هرمز وعلى ال�ص���واطىء الغربّي���ة للهند، فتفّردوا بالإم�ص���اك 

بالماحة العالمّية الموؤّدية اإلى الهند، قبل اأن يتمّكن البريطانّيون من اإزاحتهم عنها.

 اأّما العالم الإ�صامي على مدى حياة البهائي، وبعدما زالت من الوجود »الإمبراطورّية 

غرى« الأندل�ص���ّية، فكانت ثّمة ثاث اإمبراطورّيات متعا�ص���رة ببنى اإقطاعّية وقبلّية  ال�شّ

فوّية والمغولّية )في الهند(. وبينما كانت  ت�صيطر على العالم الإ�صامي: العثمانّية وال�صّ

الإمبراطوري���ة العثمانّي���ة قد بلغ���ت ذروة القّوة وراحت تجنح اإلى ال�ص���عف والإنحطاط، 

كان���ت الإمبراطوري���ة ال�ص���فوّية تح���ت حكم ال�ص���اه عبا����س الملّقب بالكبي���ر )1588 - 

1629م( ]مات بعد البهائي ب�ص���ت �ص���نوات[، تعي�س ذروة قّوتها. لكّن الإنق�صام والتناحر 

بي���ن الإمبراطوريتين العثمانّية وال�ص���فوّية باإيديولوجيا وع�ص���بّية طائفتين/مذهبيتين 

�صنية و�ص���يعية، اأنهكا الطرفين وا�صتنزفاهما، واأورثا الأمة اأ�صواأ الآثار والعواقب، وفتحا 

ف���ي ج�ص���دها جراح���ات ل تندمل ومثيرات فت���ن ل يبدو اأنه���ا ذات مفاعي���ل وارتدادات 

ق�صيرة المدى.

 ف���ي ظّل ال�ص���يطرة العثماني���ة والغ���زوات المغولية والتنازع وال�ص���راع بي���ن الحّكام 

المحّلّيي���ن، تراجعت الحرك���ة الثقافية والفكرية وتجّمدت عق���ول النخب فبهتت الأفكار 

ودارت حول نف�صها اأو في المجال الخطاأ، ووهنت الموؤ�ص�صات العلمية والتعليمية، وتف�ّصى 

الجهل والأّمّية، وعّمت ال�صلبّية واّلامبالة، اإّل ا�صتثناءات قليلة.

اأّما في ظّل ال�شلطة ال�شفوّية فثّمة ظاهرتان:

فر�س الت�صّيع والترويج له وتقريب فقهائه وتكريمهم واإعاء �صاأنهم ونفوذهم، ولكن 

.
(1(

بنمط خا�س تداخلت فيه م�صالح ال�صلطة ومقت�صيات حمايتها بذرائعّية م�صهودة

اإطاق الحرية للفكر الفل�ص���في العرفاني وللفكر ال�صوفي اّللذين مّثا الحبل المتين 

الذي لم ينقطع بين الفل�ص���فة الإ�ص���امية الكا�صيكية والفل�ص���فة الإ�صامية في طورها 

راجع في هذا ال�ص���ياق كتاب علي �ص���ريعتي - »الت�صّيع العلوي والت�صّيع ال�صفوي« - )الترجمة العربية( - دار   (1(

الأمير، بيروت، 2002.
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ّلة اأّوًل بمدر�ص���ة �صيراز ورمزها ال�صهروردي الإ�صراقي )1154 - 1191م(،  الإيراني ممثَّ

وبعده بالخواجة ن�ص���ير الدين الطو�صي، ثم بمدر�صة جديدة في اإ�صفهان في ظل الدولة 

ال�ص���فوية هي ما ا�ص���ُطِلح عل���ى ت�ص���ميته »بمدر�ش���ة اأ�شفه���ان«، وكان الميرداماد اأبرز 

���دَر فا�ص���فتها بعدما كان تتلمذ على  فا�ص���فتها، بينما كان �ص���در الدين ال�ص���يرازي �صَ

الميرداماد وال�صيخ بهاء الدين العاملي.

 في موقف �صلبي �صهير من ال�صلطة ال�صفوية يرى علي �صريعتي »اأّنه كما كانت الحركة 

ال�شفوية بحاجة اإلى نوع من الت�شّيع الإيراني لإعالن الحرب على الدولة العثمانية 

]غريمته���ا[، وكان العثماني���ون بحاج���ة اأي�ش���اً اإلى نوع م���ن الت�شّنن الترك���ي لمواجهة 
الخط���ر ال�شف���وي. وهك���ذا نج���م ع���ن الدي���ن الإ�شالم���ي الواح���د ديانت���ان م�شتقلتان 

متخا�شمت���ان ف���ي حي���ن اأّن الم�شيحي���ة كان���ت تزده���ر عب���ر حرك���ة النه�ش���ة وتت�شّل���ح 

البورجوازي���ة الجدي���دة بالعلم والتطور التقني لمواجه���ة الإ�شالم الذي كان يت�شارع 

. ولم تنجم ديانتان بطبيعة الحال، لكّن ال�ص���دام بين الإمبراطوريتين 
(1(

م���ع نف�شه...«

تطّيف وتمذهب بامتياز، اأّما العواقب فا�ص���تراتيجية باإمتياز اأي�ص���ًا. بيد اأّن الإ�صام كان 

يت�ص���ارع مع نف�ص���ه حقًا، وباأم�صى الأ�ص���لحة واأ�ص���ّدها تخريبًا لبنية الإجتماع الإ�صامي 

ولمكّونات وحدته.

 �صحيح اأي�صًا اأّن ال�صلطة التي كانت تقمع ال�صيعة وت�صطهدهم تاريخيًا، باتت في ظّل 

���بين لأهل البيت اإلى درجة اأّن اأحد اأبرز �صاهاتهم افتخر  الحكم ال�ص���فوي اأ�صّد المتع�صّ

. و�صحيح اأي�صًا اأّن الفقهاء ورجال الدين 
(2(

بكونه كلبًا يحر�س الرو�صة الر�صوّية

ال�ص���يعة اّلذي���ن ذاقوا ويات التنكيل مع ال�ص���لطات ما قبل ال�ص���فوية، اأ�ص���حوا الآن 

يجال�ص���ون ال�ص���لطان جنبًا اإلى جنب، »بل اإّن ال�شلطان ل يرى لنف�شه قدرة و�شلطة اإّل 

ثّمة روايات كثيرة في هذا ال�ص���دد، ومدونات من�ص���ورة في ال�ص���بكة العنكبوتية، وهي في متناول الخا�ص���ة   (1(

والعامة.

)م. ن.( - �س.�س./63- 63.  (2(
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، ولكن �ص���ريطة اأن 
(1(

بمق���دار م���ا يخّوله رجل الدين نيابة عن الإمام �شاحب الّزمان«

يغ�ص���ي الآخر اأو الفقيه عن ممار�ص���ات الولة، ول يتعّر�س لل�صلطان ال�صفوي، ول يوؤ�صر 

.
(2(

اإلى مواقع الخلل والنحراف والمجازر الب�صعة التي قام بها ال�صاه عبا�س نف�صه

في التمهيد اأعاله، تريد هذه المداخلة التاأ�شير اإلى ظاهرتين:

الأولى: قوامها اأّن ا�ص���تراتيجية الغرب في القرون الو�ص���طى كانت بوجهتين: واحدة 

تن�ص���رف اإل���ى ا�ص���تنها�س الداخل من خ���ال التفّلت من رقاب���ة الكني�ص���ة والإكليرو�س 

وتحرير العقل الم�ص���يحي من قي���ود التخّلف والبربرّية والأن�ص���اق الإقطاعّية التاريخّية، 

بينما تن�ص���رف الثانية اإلى الهجوم الم�صاد على خ�صمها الح�صاري في عقر داره تارًة، 

وفي المجال الجيو �صيا�صي الحيوي لوجوده واأمنه تارة اأخرى.

لقد ت�ص���ّدى الفكر والعلم في الغرب زمن البهائي للهموم الإجتماعية والواقعّية لتلك 

المجتمعات، فقّربا بذلك بين التنظير والتطبيق.

الثانية: اإنكفاء الم�صلمين اإلى الداخل وان�صغالهم بهمومهم و�صراعاتهم وع�صبياتهم 

وانق�ص���اماتهم، ما اأبعدهم عن م�ص���روعهم الح�صاري الإن�ص���اني والتاريخي الذي كّلفوا 

وارت�صوا ال�صطاع بم�صوؤولّية حمله اإلى التب�صيرّية والتب�صير به باعتباره م�صروع الحياة 

الأ�صلح للب�صرّية.

 ف���ي ه���ذا المناخ من الطاقية ال�صيا�ص���ّية والر�ص���الية، اآن لعدالة اأن ت�ص���تقيم ولحّق 

اأن ُيتب���ع، واآن لأم���ن اأي ي�ص���تتّب، واآن لجتم���اع اأن تثب���ت وحدته على �ص���وّية؟ واأي ثقافة 

���ّناعها اأ�ص���رى اأو �ص���حايا كّل هذا الإ�ص���طراب،  يمكن اأن تن�ص���اأ في ظّل هذا الترّدي و�صُ

والحقائق مقطوعة الراأ�س، م�ص���ّيعة المامح اأو م�ص���تلبة، اأو منتهكة، والظلم متغلغل في 

جميع الأماكن والمجالت؟ وكيف لعالٍم اأو مثقٍف ر�ص���الي اأن يت�ص���ّوى في مهيعة الف�ص���اد 

والإنحراف والظلم والعبث باأقد�س المقد�ص���ات والقيم وال�ص���ّياف ال�صيا�صي ي�صّد اأمامه 

)م. ن.( - �س./64.  (1(

)م. ن.( - �س./149.  (2(
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�ص���بل الخا�س؟ وكيف له اأن يطمئن اإلى ا�ص���طناع الحقائق المزّورة ثم يفر�س عليه اأن 

يوّقع على عّفتها و�ص���ّحتها، وُترمى في وجهه كّل اأ�ص���اليب الترغيب والترهيب؟ وكيف له 

وهو الر�صالي اأن يركن ل�صلطان جائر اأو ي�صرب ب�صيفه؟

 لقد اختار علماء الع�صر البهائي، ب�صغط كل هذه المعاناة الإرتفاع اإلى الميتافيزيقا 

غالبًا، ل اإلى الت�ص���ّدي ل�ص���تحقاقات التحّديات الإجتماعّية والح�صارّية وال�صيا�صّية... 

وهذا فارق اأ�صا�صي في ظواهر زمن البهائي والزمن الغربي الموازي.

البهائي اانلان العالم القلم مت خخل شكوعه:

 في كّل هذا الخراب وال�صطراب، كيف لفقيه متبّوٍئ م�صيخة الإ�صام بما تمّثله، في 

)1) ]العبارات للبهائي[، وليته 
»مجتمٍع فا�شٍد وزماٍن فا�شد واأنا�ش فا�شدين وجهل عميم

اأ�شاف اإليها »و�شلطان جائر« اأي�ص���ًا، اإّل اأّنه األمح اإليه ع�ص���رات المّرات في الك�صكول... 

كيف لهذا الحامي ل�ص���ريعة اهلل والّذاّب عنها والحاكم با�ص���مها في ظّل هذه العتالت 

اأن ل يتاأّثم )اأن ل ي�ص���عر بالذنب والإثم(، وكيف له اأن ل يتوّجع ويتفّجع ويتنّدم ويتح�ّص���ر 

وينقد ذاته بق�صوة؟ 

 العالم/المثقف، تكوينًا، مخلوق قلق لأنه ين�ص���د الحّق والحقيقة، بل هو نا�ص���ٌد دومًا 

التاأّك���د من الحقيقة والحّق... هو َقَلُق التاأّكد الباع���ث على الطماأنينة... طماأنينة العقل 

والقل���ب... فحّتى الأنبياء انتابهم هذا القلق النف�ص���ي والوجدان���ي والمعرفي: {ِإَوذْ قَاَل 

 ...
(2(

{
َ َولَْم تُْؤِمن قَاَل بَلَى َولَِك��ن لهَِّيْطَمئِنهّ

َ
رِِن َكيْ��َف تُْحيِى الَْمْوَت قَ��اَل أ

َ
ِ أ إِبَْراهِي��ُم َربهّ

وكاأّنما الطماأنينة اأرقى مراتب الإيمان.

�ص���حيح اأّن ل مر�ص���اة لإن�صان عن نف�ص���ه قط، لكن من�ص���وُب عدم الّر�صا عن الّذات 

عند البهائي كان مرتفعًا اإلى درجة اتهام نف�صه بالغفلة والتخّبط والّتيه عن دينه وعبادة 

البهائي الك�صكول - دار المرت�صى، بيروت، 2008.  (1(

�صورة البقرة الآية : 260.  (2(
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:
(1(

هواه. لن�صَمْعُه يقول في اأرجوزة له يتحّدث فيها عن قلبه الدنيوي

ح���ال���ِه ع�����ن  غ���ف���ل���ٍة  ف�����ي  اإّن���������ه  خ������اِب������ٌط ف�����ي ِق�����ْي�����ِل�����ِه م�����ع ق�����اِل�����ِه... 

���لَّ ال��ط��ري��ق ���ْك���ِر ال���ه���وى ل ي�����ص��َت��ف��ي��ْق ت���اِي���ٌه ف���ي ال���غ���يِّ ق���د ����صَ ق����طٌّ م���ن ����صُ

َت�����ْن�����ُف�����ُر ال�����ُك�����ّف�����اُر م�����ن اإ�����ص����اِم����ِه ع�����اِك�����ٌف ده��������رًا ع���ل���ى اأ����ص���ن���اِم���ِه

ن�������ادي وه����و ل ُي�����ص��غ��ي ال��ت��ن��اْد
ُ
ف������وؤاْد ك���م اأ وا  ف���������وؤادي،  وا  ف���������وؤادي،  وا 

����واه ه��������واْه. ي����ا ب���ه���ائ���يُّ اْت�����ِخ�����ْذ َق����ْل����ب����ًا �����صِ اإّل  م�����ع�����ب�����وُدُه  م�����ا  َف������ُه������َو 

 لي�س قائُل هذه الأبيات رجًا عادّيًا، اأو �ص���اعرًا غاويًا، واإّنما هو الفقيه و�ص���يخ الإ�صام 

والفيل�صوف والعالم الريا�صي والفيزيائي والكيميائي والمهند�س الأعلم في زمانه... وقوُله 

ه���ذا في نف�ص���ه وِفعاله و«دنيويته« الت���ي ل يخجل من الب���وح بغفلته فيها وه���واه بها، مطّيٌة 

ريح البائن. ولطالما  لعاذليه وحا�صديه للطعن عليه وتجريمه واإدانته بحّجة الإعتراف ال�صّ

كّرر البهائي هذا النوع من »الما�شو�شّية« وجلد الّذات في خطرات كثيرة من ك�صكوله، تارًة 

راحًا جهارًا، وطورًا تقّيًة لنف�صه يرمز لها اأو ي�صّمنها �صعرًا اأو روايات اأو اأقوال ل�صواه. �صُ

 في اعتراف من نمط الأرجوزة المنّوه بها، كتب البهائي في �صانحة ثانية )نثرّية هذه 

المّرة( اأ�صار اإليها باحثون كثر.

»ل���و ل���م ي���اأت والدي قّد�ش اهلل روحه من بالد العرب اإل���ى ديار العجم، ولم يختلط 

بالمل���وك لكن���ت م���ن اأتقى النا����ش واأعبدهم واأزهده���م. لكّنه طاب ث���راه اأخرجني من 

تلك البالد، واأقام في هذه الديار، فاختلطت باأهل الدنيا، واكت�شبت اأخالقهم الّردّية، 

ِنّي���ة. ثّم لم يح�شل ل���ي في الختالط باأهل الدني���ا اإّل القيُل  واّت�شف���ُت ب�شفاته���م الدَّ

والقاُل والّنزاع والجدال، واآل الأمر اإلى اأن ت�شّدى لمعار�شتي كّل جاهٍل، وَج�َشَر على 

.
(2(

مباراتي كلُّ خامل...«

الك�صكول - �س.�س./151- 152.  (1(

)م. ن.( - �س./149.  (2(
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 لي�صت هذه »نفثة م�شدور« كما قال بع�صهم اأو رّدة فعل عابرة، وبخا�صة اأّنها تكّررت 

في الك�صكول مبا�صرة اأو مداورة مرارًا.

 هذا قلق الإح�صا�س بوح�صة الغربة في »ديار العجم« ]لحظ الم�صطلح اّلذي ا�صتخدمه 

البهائي[ ا�ص���طر اإلى الختاط بملوكها على �ص���يرة اأبيه، وقد راأى في هذا الختاط ما 

اأفَق���َده اأن يكون الأتقى والأعَبد والأزَهَد بين النا�س. ولّما خاَلَط »اأهل الدنيا« ها هو يقّر 

ويعترف باأّنه �ص���ار منه���م »باأخالقهم الردّية و�شفاته���م الدنّي���ة«. وبالّرغم من تنازله 

وتنّزل���ه اإل���ى هذا الّدْرك، فاإّنه ل���م يلّق اإّل النكران والتطاول والمعار�ص���ة والجحود، فا 

حفظ نف�صه فيما كان فيه، ول فاز بما وقع له وعليه! 

 ه���ي م�ص���يرة الندم والحزن الخفّي وعدم الّر�ص���ا عن الّذات، وق���د جاءت دفينة في 

ق�صائده الكثيرة في الك�صكول وهو يتحّدث فيها عن الهجران ونفاق النا�س وجور الزمان 

والبع���د ع���ن اهلل، حتى عّز عليه ف���ي عمره المدي���د اأن يحظى ولو ب�ص���ديق، فروى على 

ديق ؟ فقال: »هو بع�ش اأ�شماء العنقاء، وهو ا�شم  ل�صان بع�س الحكماء اأّنه �ُصئل: ما ال�صّ

. وفي رواي���ة اأخرى دّونها البهائي على ل�شان 
(1(

عل���ى غي���ر معنى، وحيواٌن غير موجود

الماأمون عندما �شمع اأبا العتاهية يقول: 

ع��ل��ي��هواإّن�������ي ل��م��ح��ت��اٌج اإل�����ى ظ����لِّ ���ص��اح��ٍب َك����������ِدْرُت  اإْن  وي�����ص��ف��و  ي�������روُق 

 .
(2(

اأنه الماأمون قال: »خذ مّني الخالفة، واأعطني مثل هذا ال�شاحب«

 ولطالم���ا اأكَثَر البهائي في كتابه من ذّم النا�س والجنوح اإلى البعد عنهم، فروى على 

ل�ص���ان �ص���وفي �ُص���ئل: »ما �شناعتكم؟« فقال: »ُح�شن الّظّن باهلل، و�شوء الّظّن بالنا�ش«. 

وعلى ل�ص���ان ُدعبٍل اإْذ �ُصئل: »ما الوح�شة عندك؟« ]لحظ نباهة ال�صوؤال[. فقال: »الّنظُر 

:
(3(

اإلى النا�ش«، ثم اأن�صد

الك�صكول - )م. �س.( - �س./869.  (1(

)م. ن.( - �س./685.  (2(

)م. ن.( - �س./ 456.  (3(
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، ل ب���ْل م���ا اأَق���لَّ���ُه���ُم َف����َن����دام���ا اأك���ث���ر ال���ن���ا����سِ اأُق���������ْل  ل����م  اأّن��������ي  ي���ع���ل���ُم   
ُ
اهلل

اأح�����دا.اإّن������ي لأف����َت����ُح ع��ي��ن��ي ح��ي��ن اأف��َت��ُح��ه��ا اأرى  ل  ول���ك���ْن  ك���ث���ي���ٍر،  ع��ل��ى 

 اأّما ذّم ال�ص���لطان وال�صلطة ومعا�صرة اأهلهما ونقد ِفَعاِلهما وممار�صاتهما فقّلما خلت 

�ص���فحات الك�صكول من رواية اأو اأرجوزة اأو ق�ص���يدة له اأو لغيره في هذا الغر�س، وكاأنما 

هي ر�ص���ائل متنّوعة ير�صلها في الإتجاهات كافة. ومنها �صانحة يقول فيها وكاأّنما ُيف�صح 

عن هّم تجربة �صخ�صّية: »ُم�شاِحب الملك مح�شوٌد بين الأنام من الخا�ش والعام، لكّنه 

ف���ي الحقيق���ة مرحوٌم، لما يِرُد عليه م���ن الهموم الخفّية الت���ي ل ُيْطلع النا�ش عليها، 

ول ت�ش���ُل اأنظاره���م اإليه���ا... ف���ال تكْن مغروراً م���ن جلي�ش الملك واأني�ش���ه بما ت�شاهد 

.
(1(

من ظاهر حاله، وانُظْر بعين الباطن اإلى توّزع باله و�شوء قاِلِه وتقلُّب اأحواله...«

، واإّياك   في �ص���انحة يقول البهائي: »اإذا راأيَت العاِلَم ُيالزم ال�شلطان فاعلم اأّنه ل�شٌّ

اأن ُتخَدع بما ُيقال اإّنه يُردُّ َمْظلََمًة اأو َيْدَفُع عن مظلوم. فاإّن هذه خدعة اإبلي�ش اّتخذها 

 .
(2(

ُفّجار العلماء �شّلماً...

 يا لهذه الق�صوة التي يه�ّصم فيها البهائي كّل اأ�صتار التقّية ال�صيا�صّية موّجهًا لطمتين: 

واحدٌة اإلى وجه ال�ص���لطان نف�ص���ه، واأ�صّدهما اإلى وجه علماء ال�ص���اطين ونفاقهم، حتى 

تطاَيَرْت �ص���ظايا نقده في كّل اتجاه، ما ّيذّكر بالحملة ال�صعواء التي لطالما �صّنها الإمام 

الخميني} على اأمثال هوؤلء اّلذين كان ي�صّميهم فقهاء ال�صاطين وفقهاء اأميركا.

 التناق�س بين قناعاته وبين موقعه الر�ص���مي دفع البهائي اإلى نوع من »الهروب« من 

واقعه بالأ�ص���فار، ولي�س با معنى اأن يق�ص���ي البهائي ثاثين �ص���نًة من عمره الممتّد اإلى 

�صبع و�صبعين، م�صافرًا من بلٍد اإلى بلد، ومن �صقٍع اإلى �صقع، ففي الأمر مفارقة معّبرة. 

وم���ا كان الترح���ال في زمانه ي�ص���يرًا، با مخاطَر واأه���وال. ولكْن، هل ا�ص���تراح البهائيُّ 

الك�صكول - )م. �س.( - �س./149.  (1(

)م. ن.( - �س./164.  (2(
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المتاألِّم من قلقه ومن حزنه الدفين الذي ل يبدو اأّنه فارقه قّط؟

ُف الجمي���ل المقيم اأبدًا ف���ي وجدان العال���م الّرّباني  ُف والُم�ص���رَّ  اإّن���ه القل���ق الُم�ص���رِّ

والمثّق���ف الّر�ص���الي اّلذي يحمل���ه ويتحّمله كّل منهم���ا اإلى اآخر العمر م���ا دام كا الحّق 

فين اأو موجوَعين في هذا العالم، وما دام كلٌّ مّنا/ والحقيقة ال�صوّيين منتَق�صين اأو محرَّ

كلٌّ منكم مع�ص���ر العلماء والمثقفين وحَمَلة م�ص���اعل التنوير قد اختار درب هذه الجلجلة 

الأبدية المت�ص���امية، ُجلُجَلِة القلق اّلذي ين�ص���د الحّق والحقيق���ة... يوؤمن بهما اإلى درجة 

الطماأنينة العزيزة حتى على الأنبياء اأحيانًا.
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الظاهر والباطن في اإلسالم بمنظار الشيخ البهائي)))

أ. د. دالل عباس)))

جدليا العخقا نيت الفكر والممارسا:

اإّن الغاي���ة م���ن ه���ذا البحث مقاربة اأه���م فكرة دعا اإليها ال�ص���يخ البهائ���ّي في نتاجه 

الفكرّي والأدب�ّي، وهي التوفيق بين ال�صريعة والحقيقة، اأو بين الظاهر والباطن، اأي بين 

الفكر الذي يحمله الإن�صان وبين قدرته على ممار�صة هذا الفكر عملًيا.

- ال�ص���يخ البهائّي: الكاتب ال�ص���اعر، الفقيه الفيل�ص���وف المت�ص���ّوف، الريا�ص���ي المهند�س، عا�س في القرن   (1(

ال�ص���اد�س ع�صر الميادي، العا�ص���ر الهجري، في حماأة ال�ص���راع بين الدولتين العثمانّية وال�صفوّية. ا�صمه: 

محمد بن عز الدين الح�ص���ين بن عبد ال�ص���مد بن �ص���م�س الدين محمد بن علي بن الح�ص���ين بن محمد بن 

�ص���الح العاملّي، الجبعّي، الحارثّي الهمدانّي. كنيته: اأبو الف�ص���ائل، ولقبه »البهائّي« ن�ص���بة اإلى بهاء الدين، 

وهو تخل�س لل�صاعر على ا�صطاح �صعراء الفار�صية. العاملّي ن�صبة اإلى جبل عامل، والجبعي ن�صبة اإلى قرية 

جبع التي تقع اإلى الجنوب ال�ص���رقي من مدينة �ص���يدا، والحارثّي الهْمداني: لأن اأ�صرته تنت�صب اإلى الحارث 

بن عبد اهلل الأعور الهْمدانّي، التابعّي ال�صهير المتوفى �صنة 65ه/684م.

كانت ولدته في بعلبك �ص���نة 953ه/1546 ووفاته في اإيران �ص���نة 1030ه/1628. ومدفنه في مدينة م�صهد 

قرب مرقد الإمام علي الر�صا Q. هاجر مع اأبيه ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد تلميذ ال�صهيد الثاني اإلى 

اإيران وهو في ال�صابعة من عمره، وهنالك عا�س معظم حياته وارتبط ا�صمه با�صم اأ�صهر ملوكها »ال�صاه عبا�س 

الكبير«، واألف واأبدع فيها اأهم موؤلفاته، وترك ب�صماته على كثير من معالمها العلمّية والفنّية والح�صارّية.

اأ�ص���تاذة الأدب والح�صارة الإ�صاميين واللغة الفار�ص���ية واآدابها في الجامعة اللبنانية/ كلية الآداب والعلوم   (2(

الإن�صانية، م�صرفة في ق�صم الدكتوراه على اأطروحات الأدب المقارن: العربي الفار�صي.
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لذلك �شنحاول النظر في هذا الأمر من منطلقين اثنين:

اأوًل: ال�صراع الذي عاناه ال�صيخ في نف�صه بين ما دعا اإليه من عدم الركون اإلى الحّكام 

وبين توّليه ِم�صيخة الإ�صام زمن ال�صاه عبا�س الكبير )995ه، 1587م، 1038 ه 1628م(.

 
(1(

ثاني���اً: دعوُت���ه اإلى التوفيق بي���ن الظاهر والباطن في اأدبه ل �ص���ّيما ف���ي مثنوياته

الفار�صية.

1- اإنَّ م�ص���األة تولي ال�ص���يخ البهائّي »م�شيخة الإ�شالم« لها ارتباط وثيق ب�صخ�صيته، 

لأنَّ هذه الم�ص���األة اأث���ارت جدًل بين مدّوني اأخباِره، منه���م َمن اأغرق في الحديث 

عن اأهمّيته في دولة ال�ص���اه عبا�س، وَعدَّ هذا الأمر دليًا على مكانته، بينما حاول 

اآخرون اأن ينفوا عنه تهمة الإلتحاق بركاب ال�ص���اه عبا�س، كي ل يحّملوه جزءًا من 

اأوزار اأفعال ال�صاه عبا�س الااإ�صامية.

الحقيقُة اأنَّ البهائّي توّلى ِم�ص���يخة الإ�ص���ام مّرتين، المّرة الأولى في هرات لأقل من 

�ص���نتين بع���د اأبيه في الع���ام 984ه، والمرة الثانية حوالى الع���ام 1008ه/1599م، زمن 

.
(2(

ال�صاه عبا�س، وظل في هذا المن�صب اإلى اأواخر حياته

ف���ي ه���ذا الإطار يج���ب اأّل ننظر اإلى الأمر م���ن زاوية الإرتباط ال�ص���كلّي بين الحاكم 

والفقيه، ول اأن ن�ص���ع ال�ص���يخ البهائّي في م�ص���اف الفقهاء الذين تحول���وا في الدولتين 

العثمانّي���ة وال�ص���فوّية اإل���ى مج���ّرد موّظفي���ن، ارتبط���ت م�ص���الُحهم بم�ص���الح الحّكام 

وال�صاطين، فاأ�صفوا بهذا الرتباط طابًعا دينًيا على �صلطة الحكام، بل على قبائحهم.

ا للحكايات والق�ص�س والأمثال، يجب  - المثنوي: في المثنوي الذي ُي�ص���تعمل لمو�صوعات مختلفة وخ�صو�صً  (1(

اأن يكون لكل م�صراعين قافية واحدة، واأن تكون اأبيات المنظومة الواحدة من وزن واحد. ومثنويات البهائّي 

هي: »نان وحلوا« اأي الخبز والحلوى و »�صير �صكر« اأي الحليب وال�صّكر و »نان وپنير« اأي الخبز والجبن... اأما 

العنوان الطعامّي الذي يعطيه للمثنويات فاإّنما يرمز اإلى الدنيا وملذاتها المادّية العابرة.

وكّل واحد من هذه المثنويات موؤلف من مجموعة من الف�صول اأو الق�صائد.

- راجع: �ص���افة الع�ص���ر، �س 290، وريحانة الألبا، ج1، �س 208، وخا�ص���ة الأثر، �س 441. وبهاء الدين   (2(

العاملّي اأدبًيا وفقيهًا وعالمًا من �س 173 حتى ال�صفحة 200.
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أ. د. دالل عباس

اإّننا ن�صتبعد اأن يكون ال�صيُخ البهائّي الفقيَه الم�صّوَغ لأعمال الَجْور والَع�َصف ل�صببين:

ا على الإنفراد  اأولهما: �صخ�صية ال�صيخ العلمية، وثانيهما: اأّن ال�صاه عبا�س كان حري�صً

ن  بالحك���م، لذلك لم يعِط رجاَل الدين فر�ص���ًة للتدخل في ال�ص���وؤون ال�صيا�ص���ية، فقد قنَّ

�ص���لطتهم بعد اأن كانت مطلقة في زمن جّده طهما�صب )930ه- 984ه الموافق 1523- 

1576م( واأبيه محمد خدابنده )985- 995ه الموافق 1577- 1587م( فاقت�صر دوُرهم 

، اأي عك�س 
(1(

على الأمور ال�ص���رعّية، ولم يكن لهم دور في م�صار الدولة، داخلًيا وخارجًيا

ما فعله جّده طهما�صب الذي اأطلق يد رجال الدين في �صوؤون المملكة.

 ،
(2(

بعي���ًدا م���ن الأم���ور ال�صيا�ص���ّية، كان ال�ص���اه عبا����س مجًا للعلم���اء محترًم���ا لهم

ا ال�صيخ البهائّي الذي كانت له مكانته و�صهرته العلمية قبل تولي عبا�س الحكم،  وخ�صو�صً

ولم يجد ال�ص���اه القوّي، في �ص���عيه لإيجاد دولة قوّية، اأف�ص���ل من هذا ال�صيخ ي�صّلمه زمام 

م�صيخة الإ�صام، ولقد كانت لل�صيخ �صلطة معنوّية على ال�صاه هي �صلطة الموعظة الح�صنة 

والدعوة اإلى الخير والتنفير من ال�صر.

كان له من قوة �صخ�ص���يته دافع لأن يجهر بقول الحق، وهو في من�ص���به وله داّلة على 

الحاكم، فا�ص���تطاع اأن ي�ص���لح الكثير من الأمور، التي ما كان يمكن اأن َت�صلُح، لو اعتزل 

ه���و كما اعت���زل غيُره، وقد ا�ص���تطاع اأن يحفظ طموح���ه وعّزته باهلل من اأن تنك�ص���َر، اأو 

ت�ص���قَط في قب�صة الَجْور، وما كان القتراب من ال�صاه، اإّل لحفظ م�صالح النا�س، الذين 

كان���وا يلجاأون اإليه، بدًل م���ن اأن يعتزل الحياة العامة ويريح نف�ص���ه من عناء المجابهة، 

 والأرامل وطاب العلم الوافدين اإلى اإيران 
ِ
 الأيتام

َ
ويق���ول الموؤرخون اإّن داره كانت ملجاأ

.
(3(

من خارجها.. وهو يقوم بنفقتهم ورعايتهم

- راجع: ن�ص���ر اهلل فل�ص���في: زندكانى �ص���اه عبا�س اول، ج2، �س 392، 395، وج4، �س 87 واإيران در زمان   (1(

�صفويه، �س....

- )م.ن(، واأعيان ال�صيعة، ج8، �س 81.  (2(

- �صافة الع�صر، �س 291، وخا�صة الأثر، ج3، �س 414.  (3(
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ولم يتواَن عن انتقاد ال�صاه في كثيٍر من المواقف، في حدود ما ر�صمه لنف�صه من اأمر 

بالمع���روف ونهي عن المنك���ر، ويذكر لنا الموؤرخون عدًدا من الح���وادث التي تدّلنا على 

موقف ال�صيخ البهائّي الجريء وال�صريح من ال�صاه، على �صبيل المثال: عندما ُقتل �صفي 

مي���رزا ول���ي العهد باأمر من اأبيه ال�ص���اه عبا����س ظّلت جثته مطروحة ف���ي الوحل، اإلى اأن 

ن ولم ال�صاه على فعلته لوًما جعله ي�صعر  ���ل وتكفَّ اأمر ال�ص���يخ البهائّي اأن ُترفع الجّثة وُتَغ�صَّ

 .
(1(

بالندم، ندًما رافقه طيلة حياته

؛ ويمكننا اإ�ص���افًة 
(2(

ومعار�ص���ته لل�ص���اه عندما اأقام عيد الأ�ص���واء في محرم الحرام

اإل���ى ه���ذه المواقف التي ذكرنا، اأن ن���رّد الكثير من اإيجابيات ال�ص���اه عبا�س الحاكم اإلى 

، هذه البدعة التي بداأت 
(3(

تاأثير ال�ص���يخ البهائّي، بتاأثيره اأبطل ال�صاه عادة �صّب الخلفاء

في عهد ال�ص���اه اإ�صماعيل موؤ�ّص�س الدولة ال�صفوية وا�صتمّرت طيلة حكم ال�صاه طهما�صب 

وال�صاه محمد خدابنده والد ال�صاه عبا�س.

وق���د اأورد الموؤرخ���ون ق�ص���ة له���ا دللتها تبّين م�ص���لك ال�ص���يخ البهائّي وه���و في اأوج 

المن�ص���ب تقول الق�ص���ة اإنه »ُنمَي اإل���ى ال�شاه عبا����ش، اأنَّ �شيخ الإ�ش���الم اأي بهاء الدين 

نف�ش���ه، كثي���ًرا ما يجو�ش في اأحياء الفقراء، ويدخ���ل اأكواخهم ويجال�شهم، فا�شتح�شن 

اأن يلفته بلباقته اإلى اأنَّ هذه الزيارات ل تتنا�شب ومكانَة �شيِخ الإ�شالم فقال له يوًما: 

لق���د �شمع���ت اأنَّ اأحد كب���ار العلماء يكون م���ع الفقراء والأراذل ف���ي اأكواخهم وهذا اأمر 

غير لئق، فاأجابه ال�شيخ: هذا الأمر غير �شحيح فاأنا كثيًرا ما اأكون في تلك الأماكن، 

.
(4(

ولم يحدث اأن راأيُت اأحًدا من كبار العلماء هناك«

هذا يعني اأنَّ البهائّي �صلك م�صلًكا مختلًفا كل الختاف عن م�صلك غيره من العلماء الذين 

- رندكانى �صاه عبا�س اأول، ج1، �س 291.  (1(

- )م.ن(، )ج.ن(، �س 291. وعيد الأ�صواء: هو عيد اخترعه ال�صاه عبا�س يقيمه في اأي وقت ي�صاء، حيث ت�صاء   (2(

القناديل التي ل يح�صيها العدد، ويدعو ال�صاه اإلى هذا الحتفال �صفراء الدول الأجنبية وال�صّياح والتجار.

- )م.ن(، ج5، �س5.  (3(

- التنكابني: ق�ص�س العلماء �س 184، واأعيان ال�صيعة، ج9، �س 236، وم�صتدرك الو�صائل ج3، �س 440.  (4(
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كان���ت له���م من�زلٌة كمن�زلته اأو اأقل منها في اإيران، مّمن بالغوا في مظاهر التعظيم لأنف�ص���هم 

وكانوا ل يخرجون اإل في مواكب �ص���بيهة بمواكب الملوك، ولعّله بم�ص���لكه هذا اأثبت عملًيا، اأّنه 

ل ي�صت�ص���يغ مظاهر الترف التي كان العلماء من معا�ص���ريه ومعا�صري اأبيه في اإيران يحيطون 

، فكان تعليُمه لل�صاه وللنا�س ب�صيرته وم�صلكه خيًرا من تعليمه لهم بل�صانه.
(1(

اأنف�صهم بها

اأنم���وذج بديع للب�ص���اطة والعظمة، لحرية التفكير وحرية ال�ص���لوك، من دون خ�ص���وع 

لمظاهر الوقار الم�صطنع والكبرياء الزائفة، وهذا ما اأك�صَبه حبَّ النا�س وتقديَرهم في 

.
(2(

حياته وبعد مماته

لقد اأعطى ال�ص���يخ بم�ص���لكه در�ًصا لل�صاه الحاكم، ف�ص���ار على خطاه، فكان يخرج اإلى 

الأ�ص���واق والأحياء ال�صعبية لاّطاع على اأو�ص���اع الرعّية، فيعمد اإلى تخفيف ال�صرائب 

ع���ن كواهلها ويجو�س الأ�ص���واق متنّكًرا، ي�ص���تري من الباعة ليتاأّكد م���ن اأّنهم ل يطّففون 

المكاييل، ول يتاعبون بالأ�ص���عار، ويلجاأ اإلى ال�ص���ّدة والق�ص���وة في محا�ص���بة المرت�صين 

والغ�صا�ص���ين، كما كان يتنّكر ويزور القرى البعيدة، ي�ص���األ الرعية عن ولتهم، فاإن وجد 

.
(3(

ل بهم اأّنهم ي�صلكون م�صلك الر�صاد اأبقاهم في منا�صبهم واإل عزلهم ونكَّ

اأراد ال�ص���يخ البهائ���ّي الحّد من المظالم، فعا�س �ص���راعًا حاّدًا في نف�ص���ه بين الواقع 

الذي يعانيه وبين الموقف المثالي الذي كان يدعو اإليه.

اإنَّ اأدبه �ص���عًرا ونثًرا ُيعطينا �ص���ورًة وا�ص���حة عن ذلك ال�ص���راع الذي واجهه ال�صيخ 

ف���ي حيات���ه، لأنه لم يع�س في برج���ه العاجّي، واإنما عا�س بين النا����س بمختِلف طبقاتهم 

وطوائفهم ونحلهم، وا�صتطاع اأن يكّون لنف�صه من بين كّل الآراء المت�صارعة موقًفا ثابًتا، 

ا به. واحًدا، خا�صًّ

- راجع اأعيان ال�صيعة، ج7، �س 145، ففيه ذكر لعلماء كبار كانوا يعي�صون عي�صة الملوك.  (1(

- لق���د اأثن���ى الموؤرخون على اأخاقه وتوا�ص���عه، واإلى اأّن مختل���ف الفرقاء واتباع المذاه���ب المتباينة كانوا   (2(

يحترمونه ويقدرونه: راجع: ريا�س العلماء، ج5، �س 88، وخا�صة الأثر، ج3، �س 440، ورحيانة الألبا، ج1، 

�س 208، و�صافة الع�صر، �س 290.

- زندكانى �صاه عبا�س اول، ج2، �س 368- 370.  (3(
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اإّن لهج���ة الرف����س والحتج���اج تظهر قوي���ة لديه في كثي���ر من المواقع ف���ي مواجهة 

ال�ص���لطة، وقد ظّل ال�ص���راع محتدًما في نف�ص���ه بين ما تعّلمه من اأبي���ه وُرّبي عليه، وبين 

المواقف التي وجد نف�صه م�صطًرا اإلى اأن يتخذها.

يقول اإنه تعلَّم من اأبيه هذا القول من اأقوال القدماء:

. وقد اأورد في 
(1(

»�ش���رُّ العلم���اِء َم���ن لزم الملوك، وخيُر المل���وِك َمن لزم العلم���اء«

الك�ص���كول �ص���وانَح كثيرة يعّبر فيها اأنه نادم على حياته تلك ويرجو الخا�س منها: »اأّيها 

الغافل �شاَب راأ�ُشك، وَبرَدْت اأنفا�ُشك، واأنت في القيل والقال، والن�زاع والجدال، فاحب�ْش 

.
(2(

ل�شانك عن ب�شط الكالم، في ما ل ينفعك يوم القيامة«

اإًذا لم يكن في اأعماق نف�ص���ه را�ص���ًيا عن عاقته بال�ص���اه، لأّن الحّكام ل يكتفون من 

العاِل�م بالعلم وال�ص���اح، واإّنما يريدون اأن ي�ص���اركهم في ما هم فيه كائًنا ما كان، �صواء 

اأكان ذلك يتوافق وخطوَط الإ�ص���ام اأم يبتعد عنها، وهذا ما و�ص���فه البهائّي في اإحدى 

�ص���وانحه بقول���ه: »م�شاح���ب الملك مح�ش���وٌد بين الأنام م���ن الخا�ّش والع���ام، لكّنه في 

الحقيق���ة مرح���وٌم، لما يرد عليه من الهموم الخفّية، الت���ي ل يّطلع النا�ش عليها، ول 

ت�ش���ل اأنظاُره���م اإليه���ا، ولذلك قال الحكم���اء: �شاحب ال�شلطان كراك���ب الأ�شد، بينما 

ه���و فر�ش���ه اإذ هو فري�شته، فال تكن مغروًرا من جلي�ش الملك واأني�شه، بما ت�شاهد من 

 .
(3(

ظاهر حاله، وانظر بعين الباطن اإلى توّزع باله و�شوء ماآله، وتقّلب اأحواله«

مرارة نف�ص���ية ي�صعر بها م�صاحب الملوك من العلماء، مع �صعور دائم بالإثم لل�صكوت 

عّما يرتكبه الحكام، مما هو مخالٌف لأوامر ال�صرع ونواهيه.

���لها من الحاكم: »الأموال  وفي مكان اآخر من الك�ص���كول، ي�ص���ّمي الأموال التي يح�صّ

الملعون���ة«: فهو بعد اأن يروي حديث الإمام ال�ص���ادق Q يق���ول: »اتقوا اهلل ومّوتوا 

- الك�صكول، ط اأعلمي، ج1، �س 230.  (1(

- )م.ن(، ج3، �س 39.  (2(

- )م.ن(، ج1، �س 211.  (3(
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اأنف�َشك���م بال���ورع، وقّوة الثقة، وال�شتغناء باهلل عن طلب الحوائج اإلى �شاحب �شلطان، 

واعل���م اأن َم���ن خ�شع ل�شاح���ب �شلطان، اأو لمن يخالفه على دين���ه طالًبا لما في يديه 

في دنياه، اأخمله اهلل وَمَقَته عليه، ووّكله اإليه، فاإن هو غلب على �شيء من دنياه، ف�شار 

اإليه �شيٌء منه نزع اهلل منه البركة، ولم يوؤِجره على �شيء من دنياه ينفُعه في حجٍّ ول 

عتق ول بّر...«.

يق���ول البهائّي: »لقد �ش���دق ر�شي اهلل عنه، فاإّنا قد جّربنا ذل���ك وجّربه المجّربون 

قبلن���ا، واتفق���ت الكلمة مّنا ومنهم على عدم البركة في تل���ك الأموال الملعونة، ن�شاأل 

اهلل اأن يرزقن���ا رزًق���ا حالًل طيًب���ا، يكفينا ويكّف اأكّفنا عن مّده���ا اإلى هوؤلء واأمثالهم، 

 
(2(

. وينقل البهائّي من تف�ص���ير »الني�شابوري«
(1(

اإن���ه �شمي���ع الدع���اء، لطيف لم���ا ي�ش���اء«

 
(3(

{ِ
َ ن َتُقوَل َنْفٌس يَا َحْس��َرتَا َعلَٰى َم��ا فَرهَّطُت فِى َجنِب اللهّ

َ
عند تف�ص���ير قوله تعالى: {أ

م���ا لفظه: كان اأبو الفت���ح المنهي قد برع في الفقه، وتقّدم عند العوام، وح�ص���ل له ماٌل 

 واأدركه الموت بَهَمدان، فلما دنت 
(4(

كثي���ر، ودخل بغداد وفّو�س اإليه التدري�س بالنظامية

وفاته قال لأ�صحابه: »اخرجوا فخرجوا«، فطفق يلطم وجهه ويقول: »يا ح�شرتا على ما 

فّرط���ت في جن���ب اهلل«، ويقول: يا اأبا الفتح: »�شّيعت العمر في طلب الدنيا، وتح�شيل 

الجاه والمال، والتردد اإلى اأبواب ال�شالطين وين�شد:

المهالِكع��ج��ي��ٌب لأه�����ل ال��ع��ل��م ك��ي��ف ت��غ��اف��ل��وا عن�د  ال��ح��ر���سِ  ث��وب  ي��ج��ّرون 

المنا�صِكي�������دورون ح����ول ال��ظ��ال��م��ي��ن ك��اأّن�����ه��م وق��ت  البيت  ح���وَل  ي��ط��وف��ون 

- الك�صكول، ج1، �س 289.  (1(

- الني�ص���ابوري: ن�ص���بة اإلى مدينة ني�ص���ابور في خرا�ص���ان من مدن اإي���ران التاريخية المعروف���ة بين طهران   (2(

والم�صهد الر�صوي، وهو محمد بن ح�صين المعروف بنظام الني�صابوري اأو الأعرج، له موؤلفات في الريا�صيات 

والأدب، وتف�ص���يره من تفا�ص���ير الدرجة الأولى عند اأهل ال�ص���نة: فرهنك فار�صي مج6، �س 320، �س 2668، 

والإ�صام واإيران.

- ج، 23/�س الزمر 39/ي 56.  (3(

- النظامية: ن�صبة اإلى نظام الملك )408ه- 1018م(، اأبي علي الح�صن بن علي بن اإ�صحق الطو�صي.  (4(
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وظ���ّل يردد الآي���ة حتى مات... وي�ص���يف البهائّي: »نع���وذ باهلل من الم���وت على هذه 

.
(1(

الحالة ون�شاأله جلَّ �شاأنه، اأن يمنَّ علينا بالتوفيق للخال�ش من هذا الوبال«

هذا الدعاء الذي ي�صّجله ال�صيخ البهائّي يترجم الحالة النف�صية التي رافقته في رحلة 

حياته، اإْذ لم يكن را�ص���ًيا عن نف�ص���ه وكان ي���رّدد: »َمن �شارك ال�شلطان ف���ي عّز الدنيا، 

 .
(2(

�شاركه في ذّل الآخرة«

اإنَّ قربه من ال�ص���اه، لم يكن كما يبدو من اإ�صاراته مدعاًة للر�صى، بل كان �صبًبا لقلٍق 

وجدان���ي تحرك���ه جذوُة اإيمان���ه اإلى درجة تدفُع���ُه اإلى الندم على خروج���ه مع والده من 

باد ال�ص���ام وجبل عامل اإذ يقول: »لو لم ياأِت والدي من بالد العرب اإلى بالد العجم، 

ول���م يختل���ط بالملوك، لكن���ت من اأتقى النا����ش، واأعبدهم، واأزهده���م، لكنه طاب ثراه 

اأخرجن���ي م���ن تلك الب���الد، واأقام في ه���ذه الديار، فاختلط���ُت باأهل الدني���ا، واكت�شبُت 

اأخالَقهم الرديئة، واّت�شفت ب�شفاتهم الدنيئة، ثم لم يح�شل لي من الختالط باأهل 

الدني���ا اإل القي���ُل والق���ال، والن�زاُع والجدال، واآل الأمر اإل���ى اأن ت�شّدى لمعار�شتي كلُّ 

.
(3(

جاهل، وج�شَر على مباراتي كل خامل«

يقارن البهائّي في هذه ال�ص���انحة بين حالتين: بين حالته لو كان قد ظلَّ هو واأبوه في 

جبل عامل، اإًذا لتفّرغ كما كان يقّدر للعلم والعبادة، ولكان عا�س حياة زهد وقناعة كغيره 

من علماء جبل عامل، الذين عرف �صيرتهم من اأبيه وبين حالته في اإيران:

لقد ُوجد َمن يحاول اأن يغ�ّس من قيمته، واأن يثير حوله ال�ص���كوك والأوهام والظنون، 

وحاول البع�س من طريق الو�صايات والتلميحات اللئيمة اأن ُين�زلوه من م�صتواه الرفيع اإلى 

.
(4(

م�صتواهم القائم على الرتزاق والنميمة

- الك�صكول، ج1، �س 63.  (1(

- الك�صكول، ج1، �س 135.  (2(

- )م.ن(، ج1، �س 213.  (3(

- )م.ن(، ج1، �س 210.  (4(
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وف���ي نهاية كتابه »الحبل المتين« يتو�ّص���ل اإلى اهلل �ص���بحانه: »اأن يجعل بقية العمر 

مق�ش���ورًة عل���ى الطاع���ات، وت���دارِك م���ا ف���ات، مجنََّبًة م���ن التدّن����ش باأدنا����ش ال�شيئات، 

.
(1(

م�شروفًة في اكت�شاب ال�شعادات الحقيقّية«

كان طبيعًي���ا م���ن عال�ٍِم مثل���ه اأن تتعّمق محنُت���ه، فهو في قرارة نف�ص���ه غيُر را�ٍس عن 

ارتباطه بالحاكم مع ما جّر عليه ذلك الرتباط من قيل وقال، ونزاع وجدال، فكان ذلك 

من بواعث تنغي�س حياته اأحياًنا فيلجاأ اإلى العزلة تنفي�ًصا عن كربته: »العزلة عن الخلق 

ه���ي الطريق الأق���وم الأ�شّد، كما ورَد في الحديث: »فّر من الخلق فرارك من الأ�شد«، 

فطوبى لمن ل يعرفونه ب�ص���يٍء من الف�ص���ائل والمزايا، فالفراُر عنهم والبداَر البداَر اإلى 

الخا�س منهم، وبهذا يظهر اأنَّ ال�صتهار بالف�صائل من جملة الآفات، واأنَّ خموَل ال�صم 

 .
(2(

له« اأماٌن من المخافات. فاحب�س نف�َصك في زاوية العزلة، فاإنَّ عزلة المرِء عزٌّ

ولك���نَّ العزلة لم تكن م�ص���تطاعة بالن�ص���بة اإلي���ه، لذلك ظلَّ هذا القول �ص���من حدود 

الدع���وة اأو الأمني���ة الت���ي لم تتحق���ق اإّل لأوقات ح���دودة، لأنه اآلى على نف�ص���ه اأن يعاي�س 

النا�س، وي�ص���عى جاهًدا اإلى الإ�ص���اح ما اأمكنه ذلك، لذا فاإّن معاي�ص���ة النا�س، وتعّرفه 

اأحواَلهم، جعلتا ظّنه ي�ص���وُء بالن�ص���بة اإلى زمانه واأهل زمانه: »من طلب في هذا الزمان 

عال�ًم���ا عام���اًل بعلمه بقَي بال علم، وَمن طلَب طعاًما بال �شبهة بقَي بال طعام... وَمن 

 .
(3(

طلب �شديًقا بغير عتب بقَي بال �شديق«

ب لمذهٍب على مذهب، ولم يتحّزب لفريق من  ن�صيف اإلى �صمو تفكيره، اأنه لم يتع�صّ

الفرقاء المت�صارعين- في وقت َكُثرت فيه المذاهب والبدع-، واإنما كان يعا�صر اأهل كل 

فرقة بالح�صنى ويتدرج فيهم باأ�صاليب الإ�صاح، وهذا الأمر هو الذي حدا بكل فريق اأن 

يعّده منهم: فاأعمل َجهَده في الجمع بين اأن�صار ال�صريعة واأن�صار الطريقة، بين متزّمتي 

- الحبل المتين، من�صورات مكتبة ب�صيرتي، �س 263.  (1(

- الك�صكول، ج1، �س 213.  (2(

- )م.ن(، ج1، �س 230.  (3(
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الفقهاء ومتطّرفي العرفاء... وعمل جاهًدا على اإ�ص���اح ما ف�صد من الأخاق والأو�صاع 

العام���ة، وانتق���د الجمود والتقليد، و�ص���نَّ الحملة تلو الحملة في �ص���عره ونث���ره، بالعربّية 

والفار�ص���ّية، على الفقهاء الجامدين الِق�ص���رّيين وعلى اأدعياء الت�صّوف، المرتزقين من 

ه اإليه المت�ص���ّررون من نقده،  الدجل وال�ص���عوذة والري���اء... فكان من الطبيع���ي اأن يوجِّ

اأو الذي���ن لم يفهموا دوافع اأقواله واأفعاله بع�َس المطاعن والتهم، �ص���اأُنه �ص���اأُن العظماء 

 .
(1(

ُه اإليهم النتقادات والمفكرين، الذين ي�صمون بتفكيرهم على تفكير النا�س، فُتوجَّ

لقد اأكثر ال�ص���يخ البهائّي في كت���اب »الك�شكول« من اإي���راد الأحاديث التي تحثُّ على 

ت���رك الدني���ا، والتي تنّفر من �ص���حبة الملوك اأو ال�ص���عي وراء المن�ص���ب، كقول يحي بن 

مع���اذ: »اأّيه���ا العلم���اء اإنَّ ق�شوَرك���م قي�شري���ٌة وبيوَتك���م ك�شروي���ٌة ومراكَبُك���م قاروني���ٌة 

يَن 
َ
واأوانَيُكم فرعونيٌة واأخالَقُكم نمروديٌة وموائَدُكم جاهليٌة، ومذاهَبُكم �شلطانيٌة فاأ

.
(2(

المحمديَّة؟«

وقوله: »اإذا لم يكن العاِلُم زاهًدا في الدنيا فهو عقوبٌة لأهِل زمانه«.

وقوله: »اإذا راأيت العاِلم يالزم ال�شلطان فاعلم اأنه ل�ش، واإياِك اأن ُتخَدَع بما يقال: 

���ه ي���رّد مظلم���ًة اأو يدفُع عن مظل���وم، فاإنَّ هذه خدع���ُة اإبلي�َش اّتخَذها ُفّج���اُر العلماِء  اإنَّ

.
(3(

�ُشّلًما«

وُذكر عند ال�صادق Q قوُل النب�ّي P: »النظر اإلى وجه العالم عبادٌة، فقال هو 

العاِل���ُم ال���ذي اإذا نظرت اإلي���ه ذّكرك بالآخرة، وَمن كان على خ���الف ذلك فالنظُر اإليه 

فتن���ة«، وع���ن النبي P اأنَّه قال: »العلماُء اأمناُء الر�شل عل���ى عباد اهلل ما لم يخالطوا 

ال�شلط���ان، ف���اإذا خالطوه وداخل���وا الدنيا فقد خان���وا الر�شل فاحذروه���م«، وعن النبي 

P اأنه قال لأ�ص���حابه: تعّلموا العلم وتعّلموا له ال�ص���كينة والِحلم ول تكونوا من جبابرة 

- راجع لوؤلوؤة البحرين، �س 19. ورو�صات الجنات، ج7، �س 67، واأعيان ال�صيعة، ج9، �س 243.  (1(

- الك�صكول، ج1، �س 36.  (2(

- )م.ن(، ج1، �س 215.  (3(
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العلم���اء، ف���ا يقوم علُمُكم بجهِلُكم«، وعن عي�ص���ى Q اأنه قال: »مث���ل العالم ال�شوء 

مثل �شخرة وقعت في فم النهر، ل هي ت�شرُب الماء، ول هي تترك الماء ليخُل�ش اإلى 

 .
(1(

الزرع«

وقد ورد في بع�س الكتب ال�صماوية: »اإذا اأحّب العالم الدنيا نزْعُت لّذة مناجاتي من 

.
(2(

قلبه«

واأورد من الق�ص����س ما يمكن اأن يكون عبرة له ولتاميذه ولمعا�ص���ريه: »قال بع�ُش 

العّباد اأعدت �شالَة ثالثيَن �شنٍة في ال�شّف الأول، لأّني تخّلفت يوًما لعذر فما وجدت 

مو�شًع���ا ف���ي ال�شّف الأول، فوقْفُت في ال�شّف الثان���ي، فوجدت نف�شي خجاًل من نظر 

النا�ش اإل�ّي وقد �ُشِبقت بال�شّف الأول، فعلْمُت اأّن جميَع �شالتي كانت م�شوبًة بالرياء، 

.
(3(

ممزوجًة بلّذِة نظِر النا�ش اإل�ّي وروؤيِتهم اإّياَي من ال�شابقيَن اإلى الخيرات«

اإنَّ القلَق وعدَم الر�ص���ى عن النف�س وال�ص���عور الدائم بالإثم، وال�ص���عِي نحو الخا�س 

ة له، اإنه   التي يمكن اأن ُتعّد �صيرة ذاتيَّ
(4(

الروحي نجدها في اإحدى ق�ص���ائده الفار�ص���ية

يخاطب نف�صه قائًا:

»لقد �شرَت في ال�شتين من عمرك ول تزال مقيًَّدا بالقيود الأر�شّية وثماًل بالّلهو 

والّلع���ب، قل���ُت لعّل���ك عندم���ا ت�ش���ل اإل���ى الثالثين تج���د نف�شك، لق���د ق���راأت واأنَت في 

الثالثي���ن در�ًش���ا من كت���اب اهلل عّز وجّل، لم يق���ْدك اإلى معرفة الح���ق، ومن الثالثين 

ل غير الجهل، وها اأنت قد و�شلت اإلى ال�شتين، ول تزال غارًقا  اإلى الأربعين لم تح�شّ

ْف رقًما اإلى لوِح الوفاء...«. في الوبال، لم ت�شع قدًما على طريق الحق، ولم ُت�شِ

- )م.ن(، ج1، �س 198.  (1(

- )م.ن(، ج1، �س 198.  (2(

- )م.ن(، ج1، �س 12.  (3(

- الق�صيدة الثالثة من مثنوي �صير و�صكر )الحليب وال�صكر(، كليات �صيخ بهائي، �س 138.  (4(
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وفي الأبيات الثاثة الأخيرة: يطلب اإلى ال�ص���اقي اأن ي�ص���قَيُه من الخمرة الطهور التي 

ه من العائق الج�صمانية، وتنّوُر قلَبه وتهديه اإلى ال�صراط الم�صتقيم. تخّل�صُ

اإذا در�ص���نا هذه الق�ص���يدة م���ن الناحية المعنوي���ة، ندرك مدى َعاقتها ب�صخ�ص���يِة 

�ص���احبها، فاإنَّ اأّول ما ناحظه، هذا الإلحاح على طلب المغفرة، وال�ص���عوِر بالتق�ص���ير، 

يق���ول اإنه م���ن الأربعين وحتى ال�ص���تين لم يخُط خط���وًة واحدًة في طري���ق الحّق، ولهذا 

التحديد الزمني اأهمية كبيرة تبيَّن ما تعنيه له تواريُخ معينٌة:

ففي الثاثين من عمره توفي والُده: اأي بدُء الإح�ص���ا�س بال�ص���ياع النف�صّي، وبال�صعور 

بالم�صوؤولية الذاتية، وبدُء العمل في التدري�س والوعظ ر�صمًيا.

وف���ي الأربعي���ن: بدُء رحل���ة الحج التي تع���ّد مفترق الطرق بالن�ص���بة اإلى اأ�ص���لوبه في 

الحياة وترّدده بين قبول المن�ص���ب )م�ص���يخة الإ�صام(، اأو عدم قبوله، بين �صلوِك خِط 

المت�ص���وفة، اأو �صلوك خط الفقهاء الظاهري )بما لذلك من عاقة بالحكام(، واهتمام 

بمظاهر الحياة الدنيا.

ومن الأربعين حتى ال�ص���تين: قمُة العطاء الفك���ري، وقد اأعطى في هذه المرحلة اأهم 

نتاجه العلمي والفقهي والأدبي، هذا من الناحية العلمّية، اأما من الناحية النف�ص���ية فاإنَّ 

�ص���عوًرا دائًم���ا بالذنب ياحقه، وهذه �ص���ريبة الإن�ص���ان المتفوق في �ص���عيه الدائب نحو 

الكمال، فا ا�ص���تقرار على ال�صعيد النف�ص���ي اإل لمن خّف لديه ال�صعوُر بالم�صوؤولية؛ اأما 

الآخر المجهز بب�ص���يرة تدرك ما ل يدركه الآخرون ونف�ص���يٍة ف���ي اأعماقها بعٌد عن حّب 

الدنيا وبهرجها وهو م�ص���طٌر اإلى اأن يعي�س في قلب الظروف التي تفر�س عليه التعاطي 

م���ع الآخرين، بكل ما يحملونه من رياء وِنفاق وغ���رور وتباٍه، وحّب للظهور ولو على جثث 

النا�س، وعلى ح�صاب الأخاق والدين، م�صتغلين علومهم واأزياءهم لخداع العامة واللعب 

بعقولها، فاإنه يعي�س في قلق دائم و�صعور بالذنب ل ينفّك ياحقه في ليله ونهاره.

وهذا هو الوجُه الإن�ص���ان�يُّ الخالُد في اأدب البهائّي، العرب�ّي والفار�ص���ّي، ل �ص���ّيما في 

�ص���عره الفار�صّي، لأّنه كان ينتقد في �صعره معا�ص���ريه، ويتحّدث عن نف�صه، اإل اأنه ينتقد 
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ا اأفراًدا وجماعات، يعي�صون في كّل ع�صر وم�صر، ما دام الإن�صان على هذه الأر�س  اأي�صً

تتجاذبه قّوتان، واحدة ت�ص���ّده نحو العاء، ونحو عاَلم المثل، واأخرى تجذبه نحو اأ�ص���فل 

ال�ص���افلين، وهو يخاطب فينا اإح�صا�َصنا الكامن ب�صرورة محا�صبة النف�س، واإعادة تقويم 

اأفعالنا...

، فاإنه انتقد 
(1(

ف ال�صدق باأنه ا�صتواء الظاهر والباطن اإذا كان ال�صيخ البهائّي قد عرَّ

في �ص���عره العرب�ّي الذين يت�ص���ّدون للتدري�س من دون اأن ي�صتعدوا له الإ�صتعداد الكافي، 

ومن دون اأن يكوَن م�ص���لُكهم موافًقا لأقوالهم، وهذا الأمر ينطبق على فئة من المعّلمين 

في ع�ص���ر البهائّي، وفي كل ع�ص���ر، ل َهّم لهم �صوى اأن يجمعوا حولهم بع�َس المريدين 

م���ن باب المباه���اة، وهو يعيُب على هوؤلء المعّلمين قّلَة تعّمقه���م في ما يعّلمون، واإن هم 

ناظ���روا َمن ه���و اأعلُم منهم ناظ���روه مكابرًة، ومع ذل���ك يعيبون في مجال�ص���هم العلماَء 

 الرحبِة، كي ي�ص���ّوغوا جهلهم، وهم اإذا ظّلوا 
ِ
الأفذاَذ الذين �ص���بقوهم في ميادين العلوم

على حالهم َلَقْوا في الآخرة لهيب ال�صعير:

(2(
يقول: »اإ�شارة اإلى ُنَبٍذ من حال َمن ت�شدى للتدري�ش في زماننا هذا:

ِ
ي�����وم ك�����ل  ف�������ي  ت������رى  اأن  م���������رادك 

ِ
ق�����وم اأّي  ق�����������وٌم  ي���������دي����ك  وب���������ي����ن 

ول�����ك�����ْن ف���������وق اأظ�����ه�����ره�����م ث�������ي���اُبك�������������اٌب ع��������اوي��������اٌت ب���������ل ذئ��������اٌب

����ص���وى »����ش���م�������ًع���ا ل����م����ولن����ا وط�����اع�����ْة«ف��ل��ي�����س ل�����ه��م ج��م��ي��ًع��ا م����ن ب�����ص��اع��ْة

الإف��������ادْة ����ص���اق  ع����ن  ����ص���ّم���رت  ج��ل�����ص��َت ل��ه��م ع��ل��ى ع���ال���ي ال����ّرف����ادْةواإن 

���������ص����ت ال�����������ص�����وؤاَل ل���م���ن ت���ك���لَّ���ْم ���ْمواأ�����صّ ���������ص����ت ال������ج������واَب ل���ك���ي ي�������ص���لِّ ودلَّ

ط���ال���ْبوق���������ّررت ال���م�������ص���ائ���َل وال���م�������ط���ال���ْب اهلل  ل�������وج���ه  ب������ذا  ول�������ص���ت 

ِ
����ق����ت ل���ه���م ك�����اًم�����ا ف�������ي ك�����ام و�����صُ

ِ
 ف�������ي ظ�����ام

ٍ
وق���ل���ب���ك م�������ن ظ��������ام

- الك�صكول، ج1، �س 239.  (1(

- )م.ن(، ج1، �س 149، و�صافة الع�صر، �س 297، ونزهة الجلي�س، ج1، �س 380.  (2(
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دق����ي����ِق ن���������ظ����ٍر  ذا  ن�����اظ�����رت  وف������ك������ٍر ف���������ي م���ط���ال���ب�������ه ع�������م���ي���ِقواإن 

وُزغ������َت ع�����ن ال�������ص���راط ال��م�����ص��ت��ق��ي��ِمع������َدل������ت ع���������ن ال����ن����ه����ج ال���ق���وي�������م

ف������اإن ن����اج����اك ف�������ي ن���ق���ِل ال�����ص��ح��ي��ِحت����ك����اب����ُره ع���ل�������ى ال����ح����قِّ ال�������ص���ري���ِح

 ب�����ا دل���ي���ِلط���ِف���ق���َت ت�������روُع ع����ن ن���ه���ج ال�����ص��ب��ي��ل
ِ
وت�����ق�����دُح ف�������ي ال�����ك�����ام

ب�������ذاك���ا ق����ال����وا  اأئ�����م�����ًة  وع����ب����َت  وف���������ي ت���ج���ه���ي���ل���ه���م ف������ّغ������رَت ف�������اك���ا... 

ال��ظ��ام��ْة ت����رت����دْع ع���ن ذي  ل���م  ف��ب��ئ�����س ال���ح���اُل ح���اُل���ك ف���ي ال��ق��ي��ام��ْةل��ئ��ن 

���ا المدّر�ص���ين الذين يح�ص���ون عقول  وللبهائ���ّي ق�ص���يدة بالفار�ص���ّية ينتقد فيها اأي�صً

تاميذهم بالخرافات ويقول: اإنَّ در�َص���هم لي�س در�ًصا »اإّنه بئ�َش المر�ش«. فالق�صيدتان 

مًعا توؤّلفان مو�ص���وًعا متكامًا، وتعطيان �ص���ورة عن الأ�صلوب ال�ص���اخر الذي ي�صتخدمه 

البهائّي في النقد الجتماعّي متدرًجا من المعاني العامة اإلى التجزيء والتف�صيل:

؟ ويجيب قائًا: اإّنه تدري�ُص���ك الذي هو مظهُر غ�ص���ك 
(1(

يقول: ما هو الخبز والحلوى

وخداعك، ل هّم لك �ص���وى اإظهاِر الف�ص���ائل وجمِع العواّم حوَل���ك، وجعِلهم من اأتباِعك 

ومريدي���ك، واأنت بالخداع تجِهُد نف�َص���ك لإدخاله���م في م�ص���يدِتك... اإنَّ الدر�س الذي 

ُتعلِّمه اإن لم يكن قربًة اإلى اهلل تعالى لي�س در�ًصا اإنه »بئ�َش المر�ش«.

وفي ق�صيدة فار�صية اأخرى عنوانها:

.
(2(

»في ذم العلماء المت�شبهين بالوزراء المترّفعين عن �شيرة الفقراء«

ي�صمي هوؤلء النا�س المجازيين، ويخاطبهم بقوله:

اإنَّ العلم ي�صتمد ال�ُح�صَن من الفقر ل من الحدائق وال�صياع.

اإنَّ الح�صَم والمال والمتاع الدنيوي دللٌة على نق�س العلم.

ويقول لهم: ما هذا الفراء والخز الذي تلب�صونه كالملوك؟

- الق�صيدة من مثنوي »نان وحلوا« الخبز والحلوى: كليات �صيخ بهائي، �س 129.  (1(

- الق�صيدة ال�صاد�صة من مثنوي »تان وحلوا«: كليات �صيخ بهائي �س 12.  (2(
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وماهذه الفراخ والأ�صماك التي تزّين موائدكم؟

اإن كنتم تّدعون التقى والكمال اأخبرونا اإن كان هذا الماُل حاًل مي�صوًرا... ويخاطب 

الذين رفعوا لواء العلم الدين�ّي قائًا:

اإلى متى �صتظل ناعَم الملب�س طّيَب المعلف؟

اإنَّ الدين بريٌء منك ومما تقول، لقمُتك تاأتي من طريق م�صبوه!

اأّيها التراب الذي ياأكل التراب!

اأيها المفتون بظاهر الدين، وقلُبك خاٍل من العرفان والنور الحقيقي.

اإّنه ين�ص���ح ه���وؤلء المتعالمي���ن الذين ي�ص���تغلون الدي���ن لماآربهم الدنيوي���ة بالعبادة 

ال�ص���حيحة، اأولى درجات ال�ص���ّلم المو�ص���ل اإلى معرفة الحّق، فلقمة الخبِز الم�ص���بوهُة 

الم�ص���دِر ل يطّهره���ا اإل حرُم الكعبة، ه���ذه اللقمة الطهور: بيدك تب���ذر حّباتها وبيدك 

تفلح اأر�ص���ها اأثاًما، وتح�ص���دها، وتجعل من حجر الكعبة َرًحى لها، وبماء زمزم تعجن 

طحينها... اإنَّ هذه اللقمة تقهر النف�س الع�صّية الخاطئة:

واأنت اإن لم تفعل ذلك فاإّن دينك لي�س اأكثر من مباهاة. ثم يقول: اإنَّ العبادة وحدها 

ل تكفي، اإّنها تحتاج اإلى القناعة لت�صندها في طريق الحق، والقناعُة اإّنما تكون بالتخّلي 

ع���ن كل المظاهر الخادع���ة الكاذبة، امتنع عن لب�س الحرير والخز، فل�ص���ت بحاجة اإلى 

اأكثر من رداء ب�ص���يط ي�ص���تر ج�ص���مك، ولتكتِف بالب�ص���ِل والخبِز الياب�س وتكّف عن اأكل 

المزعفر المطّيب؛ قدمك خيٌر من اللجام المحّلى بالجواهر.

وح�صير الم�صجد اأف�صُل من ال�صّجاِد الحريرّي.

كل ما في هذه الدنيا يمكنك تعوي�صه عدا �صيء واحد: عمرك.

ويقول: اإنَّ الإن�ص���ان ل ي�ص���ل اإلى الكمال الحقيقي اإل اإذا ت���رك مباهج الدنيا، وذبَح 

: فاإذا كان جّدنا 
(1(

{
ْن تَْذبَُحوا َبَقَرةً

َ
ُمرُُك��ْم أ

ْ
َ يَأ َ بقرَة نف�ص���ه، كما قال عز وجّل: {إِنهَّ اللهّ

- �صورة البقرة، الآية: 67.  (1(



الياهر والباطت في ااسخم نمنيار الشيخ البهائي

- 210 -

اآدم، بعدما قيل له اأ�ص���كن اأنت وزوجك الجنة، وكانت المائكة له �ص���اجدين �ص���در منه 

ِمر بالخروج منها فكي���ف ترجو اأنت دخوَلها، مع م���ا اأنت مقيٌم عليه من 
ُ
ذن���ب واح���د، فاأ

؟ 
(1(

الذنوب والخطايا اأيها الم�صّود الوجه

ويخاطب الإن�صان الذي ي�صعى للخا�س الروحي بقوله:

اأّي����ه����ا ال���م���ح���روم م�����ن ����ص���ّر ال��غ��ي��وباأّي����ه����ا ال���م���اأ����ص���ور ف���ي ق��ي��د ال���ذن���وب

ال���ج���ي���ِد ح���ب���ٌل م�����ن م�صدل ت���ق���م ف����ي اأ������ص�����ِر ل������ذات ال��ج�����ص��د ف���ي  ����ه����ا  اإنَّ

واذك�������ر الأوط���������ان وال���ع���ه���د ال��ق��دي��مق����م ت����وّج����ه ����ص���ط���ر اإق���ل���ي���م ال��ن��ع��ي��م

اإنَّ كن�ز العلم »النب�ّي P« الظاهر والباطن قال »اإنَّ حّب الوطن من الإيمان« هذا 

الوطن لي�س م�صر ول ال�صام ول العراق.

هذا الوطن مدينة ل ا�صم لها.

كيف يعود اإلى هذا الوطن )�ص���عي الروح في العودة اإلى موطنها الأ�ص���لي حيث كانت 

قبل اأن تلت�ص���ق بالج�ص���د الترابي الكثيف(؟ بقطع العائق مع الدنيا الدنية وفّك القيود 

.
(2(

التي ت�صّده اإلى الأر�س

ول يكون ذلك اإل بمعاناة الآلم للو�ص���ول اإلى الراح���ة الكبرى، وبالمجاهدة والتخلي 

عن مظاهر الحياة الدنيا يقول ما ترجمته:

لي�س َمن زاد �صوى التقوى على هذا الطريق، وبطرح الخبز والحلوى.

الخب���ز والحل���وى! ما هي؟ جاُهك وماُل���ك وحدائُقك والح�ص���ُم والإقبال على مظاهر 

الحياة.

الخبز والحلوى! ما هي؟ هي طوُل الأمل، والعلُم با عمل.

الخبز والحلوى! ما هي؟ �صاأخبرك: اإّنها �صعُيك الدوؤوب من اأجل تح�صيل المعا�س.

- مثنوي »تان وحلوا« الق�صيدة ال�صابعة: كليات �صيخ بهائي، �س 124.  (1(

- الق�صيدة الثامنة من مثنوي »نان وحلوا«، وهي ملمع بالعربية والفار�صية: كليات �صيخ بهائي، �س 124.  (2(
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الخبز والحلوى! ما هي؟ اإّنها زوجُتك واأولُدك، الذين ُيقّيدون عنَقك.

؟
(1(

ما هو ثمن الخبز والحلوى غيُر مّنِة النا�س

اإن ل���م يترك الإن�ص���ان الخبز والحلوى )العائ���ق الدنيوية( يكن كالعاب���د الذي »َقلَّ 

.
(2(

ال�شبر لديه فتفوق الكلُب عليه

يتن���اول ف���ي هذه الق�ص���يدة ق�ص���ة العابد ال���ذي قّل �ص���بره فتفوق عليه كلب ال�ص���يخ 

���ة اأّن عابًدا كان من�زوًيا في غار، وكان ي�ص���وم النهار وياأتيه  المجو�ص���ّي: وملخ�س الق�صّ

كّل ليلة رغيٌف يفطر على ن�ص���فه ويت�ص���ّحر بالن�ص���ف الآخر، وظّل على ذلك مّدًة طويلة 

ل ين�زل من الجبل، فاتفق اأن انقطع عنه الرغيف في ليلة من الليالي فا�ص���تّد جوُعه وقّل 

هجوعه... وكان في اأ�صفل ذلك الجبل قريٌة �صكانها من المجو�س، فعندما اأ�صبح العابد 

نزل اإليهم وا�ص���تطعم �ص���يًخا منهم فاأعطاه رغيفين من خبز ال�ص���عير، فاأخذهما وتوجه 

اإلى الجبل، وكان في دار ذلك المجو�ص���ي كلٌب ِجرٌب مه���زوٌل، فلحق العابد، ونبح عليه، 

وتعّلق باأذياله فاألقى اإليه العابد رغيًفا من ذينك الرغيفين، لي�صتغل به عنه، فاأكل الكلُب 

ذلك الرغيف، ولحق العابَد مرة اأخرى، وا�صتّد هريُره، وت�صّبث بذيل العابد ومّزقه، فقال 

العابد: �ص���بحان اهلل اإّني لم اأَر كلًبا اأقلَّ حياًء منك، اإّن �ص���احبك لم يعطني اإّل رغيفين 

وقد اأخذتهما مني... فاأنطق اهلل تعالى ذلك الكلب؛ فقال: ل�صت اأنا قليل الحياء بل اأنت، 

اإعلم اأني ُرّبيت في دار ذلك ال�ص���يخ اأحر����س غنمه واأحفظ داره، واأقنع بما يدفعه لي من 

عظام اأو خبز، وربما ن�ص���َيني فاأبقى اأياًما ل اآكل �ص���يًئا، بل ربما يم�صي علينا اأيام ل يجد 

هو لنف�ص���ه �ص���يًئا ول لي، ومع ذلك لم اأفارق داَره، ول توّجهت اإلى باِب غيره... واأما اأنت 

فبانقط���اع الرغي���ف عن���ك ليلًة واحدة، لم يكن عندك �ص���بٌر ول كان من���ك تحّمل، حتى 

توجهت من باب رازق العباد اإلى باب مجو�ص���ّي، وَطَوْيَت َك�ص���حَك عن الحبيب و�صالحت 

عدّوه المريب، فاأّينا اأقل حياًء اأنا اأم اأنت...؟

-الق�صيدة التا�صعة من مثنوي »نان وحلوا«، وهي ملمع بالعربية والفار�صية: كليات �صيخ بهائي، �س 126.  (1(

- )م.ن(، �س 127 الق�صيدة العا�صرة في ثاثة واأربعين بيًتا.  (2(
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ث���م اإن���ه ينتقد الذي���ن يّدعون الزه���د والتقوى م���ن اأجل الع���ّز والج���اه والتقّرب من 

ال�ص���اطين، ويبيعون دينهم من اأجل الخبز الحرام، ويعتمدون المكر والحيلة لت�ص���خير 

العوام، ولأكل ماِل ال�صلطان...

ث���م يق���ول: اإّن قرَب الملوك اآفُة ال���روح األم يقل اهلل عّز وج���ّل {َواَل تَْرَكُنوا إِلَى الهَِّذيَن 

، وكاأنَّ لّذة مخاطبة ال�صاه كلَّ لحظة كمن يعبده هي غاية الحياة:
(1(

َظلَُموا}
ما هذا الإ�صام؟ اإّنه ال�صرك بعينه.

اهلل اهلل اأّي اإ�صام هذا واأّي دين؟ اإنه �صرك ورّب العالمين.

���ها اأّن �ص���اًبا من خوا����س المل���ك، راأى عابًدا في  ويمث���ل له���ذا الراأي بحكاية ملّخ�صُ

ال�ص���حراء يتقّوُت من الأع�ص���اب البرّية كاأّنه ظبٌي �صال، في�صاأله ال�صاب، ِلَم ل يدخل في 

خدمة الملوك ويرتاح من اأكل الأع�ص���اب؟ فيجيبه العابد: يا من تفتخر بخدمة الملوك؟ 

.
(2(

لو اأّنك مثلي تاأكل العلف لما اأتلفت عمرك في هذه الخدمة

ويقول: ما الخبز والحلوى؟ اإّنها المن�صب الذي تدور حوله.

اأتعرف ما هو المن�صُب الدنيويُّ الذي ت�صعى وراءه؟

اإّنه القيُد الذي يمنع الإن�صان من التحليق والو�صول اإلى معرفة الحق.

اإّنه القيد الذي يدفع الإن�صان اإلى ذّل الحرمان المعنوي.

اإّن���ه الرغبة في ال�ص���هرة، وال�ص���ّم الذي ت�ص���ربه ليل نه���ار من دون اأن ت���دري. ما هو 

المن�ص���ب؟ اإّن���ه القل���ق الذي يعت���وُرك والذي يذرو غّل���ة ديِنك في مهب الري���ح. األم يقل 

:
(3(

المولوّي المعنوّي

اترك الدنيا لت�ص���بح �ص���لطاًنا واإّل ف�صتبقى م�ص���طرًبا حائًرا كدولب دائم الحركة، 

باطن الدنيا �ص���ّم ك�صّم الحّية، واإن كان ظاهرها نق�ًص���ا وزينًة، �صّم هذه الحّية المرّق�صة 

- �صورة هود، الآية 113.  (1(

- مثنوي »نان وحلوا«، الق�صيدة الخام�صة ع�صرة، كليات �صيخ بهائي، �س 130.  (2(

- المولوّي المعنوّي: ال�صاعر جال الدين الرومّي.  (3(
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قاتل، يهرب منه كلُّ اإن�صان عاقل؛ ولهذا ال�صبب قال �صّيد الأولياء: »حّب الدنيا راأ�ش كّل 

 .
(1(

خطيئة، وترك الدنيا راأ�ش كّل عبادة«

ويقول ما الخبز والحلوى؟ اإّنها اأعمالك وجّبة ال�صوف التي تلب�س...

ينتقد اأدعياء الت�ص���وف الذين يلب�ص���ون لبا�س الدراوي����س، ويتظاهرون اأّنهم من اأهل 

ال�صلوك. ولكّن التقوى الحقيقية لي�صت بما يلب�س الإن�صان واإنما بما يعتقد...

يقول: ل ي�صل ال�صاعي اإلى الحّق اإّل كان ظاهره كباطنه، واإْن كان مخالًفا له، فجهنم 

.
(2(

ماأواه وبئ�س الم�صير

اأّم���ا خا�ص���ة منه���ج البهائ���ّي الفك���رّي فيلخ�ص���ه قوله ف���ي مقّدمة مثن���وي »الخبز 

 »ف���ي ذم المنتقدي���ن للحكم���ة وينك���رون لطائفه���ا و�شرائرها م���ن الغفلة 
(3(

والجب���ن«

والظلم���ة، وف���ي تف�شي���ر َمن تفّق���ه ولم يت�شّوف فق���د تفيقه، وَمن ت�ش���ّوف ولم يتفقه 

فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحّقق«:

اإّن���ه ينتق���د اأتب���اع الظاهر من رج���ال الدين المنكري���ن للحكمة ولطائفه���ا، الذين ل 

يمّيزون بين الراأي والإ�صتح�ص���ان وبين الإجتهاد، وقد ق�ص���روا علوم الدين على الفروع، 

يوؤّكدون على الظاهر دون الباطن، مثلهم كمثل العوام:

ينتقدون الحكمة وهم ل يعرفون ماهّيتها.

يقفون عند ظاهر الأحكام ول ينفذون اإلى بواطنها.

ينتقدون العلم والفل�صفة ول يدركون كنه الحكمة:

ذلك الطائر القد�صّي الظامىء اإلى الحّق.

... المتوّج���ه اأبًدا اإلى عالم النور الأعلى حيث الجمال والكمال... وهو يخاطب هوؤلء 

الجاهلين بقوله:

- مثنوي نان وحلوا، الق�صيدة الثامنة ع�صر، كليات �صيخ بهائي )م.�س(، �س 132.  (1(

- )م.ن(، �س 133، الق�صيدة الع�صرون.  (2(

- مثنوي »نان وبينير«، الخبز والجبن، كليات �صيخ بهائي، �س 144.  (3(
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اإّن الحكم���ة هي الكن�ز المطل���وب اإن اقترنت بالفقه والزهد. فالفقه زاد ال�ص���الكين، 

والزه���د تجريد القلب من حّب غير اهلل، والت�ص���ليم المطلق لإرادة اهلل، وعدم ال�ص���رور 

بم���ال اآٍت ول الأ�ص���ى على نعيم زائ���ل، واإذا كان حّب الدني���ا راأ�ُس كّل خطيئ���ة، فاإّن اأهل 

الدنيا وقفوا اإزاءها محتارين، واإذا كان حّب الدنيا راأ�س كّل خطيئة فاإّن بين حّب ال�صيء 

وال�صيِء ذاته فرًقا كبيًرا كالفرق بين طعم التفاحة وبين �صكلها ولونها.

فالطفل ل يتعّلق اإّل بلونها والعاقل ياأكلها لفائدتها.

لذلك فاإّن العقَل مداُر الأمور كّلها.

لون النقَل على العقل. اأّما اأتباُع الظاهر فاإّنهم يف�صّ

والعلماء الحقيقّيون هم الذين ُيخ�صون النقَل ل�صلطة العقل.

وهو يمثل لهذا الراأي بق�ص���ة العابد الذي تفّرغ للعب���ادة ليل نهار، وابتعد عن اللذات 

الدنيوية، حتى و�ص���ل �ص���يته اإلى علّيين، فنظر المائكة في لوح اأج���ره، فاإذا اأجره قليل 

حقي���ر، ف�ص���األوا رّب الع���ّزة عن �ص���ّر ذلك فاأمرهم اأن يق�ص���وا مع���ه وقًتا ليعرفوا ال�ص���ّر 

باأنف�صهم، فن�زل َملك اإلى الأر�س ب�صورة اآدمي، لي�صَع عبادَة الزاهد على المحّك، ومن 

الحوار الذي دار بين المَلِك والعابد، نعرف اأّن �صبَب قلَّة اأجِر المتزّهد نق�صاُن عقله.

ا، ولكّن الف�صاد لي�صا ظاهرين، لذلك كان اأجره على قدر  لقد كان عقله فا�صًدا ناق�صً

عقل���ه، لأّن مال���ك الملك عّز وجّل خلق لكّل اإن�ص���اٍن عقًا، وهو يحا�ص���ب النا�س على قدر 

.
(1(

عقولهم

ويعّرف البهائّي العقَل اأّنه مقتب�ٌس نوُره من الم�ص���كاة الأزلية، واأّن العقَل عيُن الذات، 

وهو النوُر الأعظم، ظاهٌر بذاته غيُر محتاج اإلى غيره، نوُره منبثق من �ص���م�س المعرفة، 

.
(2(

ومهمة نور العقل الداخلّي تنويُر القلب، كما اأّن نور ال�صم�س الظاهرّي ينير الموجودات

- )م.ن(، �س 148.  (1(

- )م.ن(، �س 149.  (2(
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والعق���ل الإيمان�ّي كالحاكم العاقل على مدينة القل���ب، يظّل متّيقظًا كالهر في انتظار 

الفاأر، وكما اأّن الفاأر ل ي�صتطيع اأن ياأكل الطحين اإّل في غياب الهر اأو حين موته، كذلك 

القلب ل يت�ص���ّلط على �ص���احبه اإّل في غياب العقل، والعقل في الج�ص���د هو الحاكم على 

مدينة الإيمان والم�صيطر على النف�س.

والعقل عقان: عقل مكت�ص���ب من التعّلم ومن الكتاب والمعّلم والفكر والعلوم، وعقٌل 

هو هبٌة من اهلل عّز وجّل.

والعقل المكت�ص���ب التح�ص���يلّي ي�صبه ال�ص���واقي التي ت�ص���تمّد مياهها من النهر الكبير 

فاإذا ما �ُص���ّدت طريُقها ل تجُد حيلًة، فيجّف ماوؤها وُي�ص���يُبها الجفاف، اأّما العقل الذي 

ه���و هب���ة اهلل عّز وجّل، فاإّنه في داخل الإن�ص���ان كالينبوع الذي ل يجف ول ياأ�ص���ن، وعلى 

الإن�صان اأن يفّت�س عنه في داخله.

ويخاطب البهائّي الإن�ص���ان بقوله: اجتهد لتكون �ص���ّيد العقل والدين، لأّنك بعيًدا من 

�صلطة العقل تظّل كالخّفا�س �صقًيا في ظلمة الج�صد... اإّن العقل هو الذي يقّيد ال�صهوات.

وكما اأّنك ُتخ�صع المعادن للنار لَتمِيَز الذهب من غيره، كذلك يجب اأن تخ�صع النقَل 

والروايات ل�صلطة العقل لتميز ال�صحيح من ال�صقيم...

بالعقل يتميز الإن�صان من الحيوان، وَمن اأ�صبح ولم يتفكر في �صوؤون الخلق و�صجونهم، 

فهو كالأنعام بل اأ�صُل �صبيًا.

اإّن التفكير في اأمر الدين اأف�صل من عبادات ال�صنين.

فالنف����س الت���ي تتفكر وتعتب���ر، تتدبر اأمر عاجها بنف�ص���ها، بتقوى القلب وال�ص���اح 

الفعلّي، وبالتفّكر واأخذ العبرة...

اإّن الجه���ال وحده���م هم الذين يعبدون اهلل من طريق الع���ادة، وهم اإّما يهدفون اإلى 

 .
(1(

خداع العوام وتجميعهم حولهم، اأو من اأجل الدنيا هم ي�صعون

- »نان وپنير« الخبز والجبن، )م.�س(، �س 152.  (1(
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اإّن العبادة طمًعا بالجنة هي عبادة العبيد، اأّما العبادة الحقيقية فهي العبادة التي ل 

مقاي�صَة فيها.

اإّن العبادة طمًعا اأو خوًفا هي عبادة الجّهال: وهذا هو اإ�صام العوام: اإّنها مرحلة تلت 

...
(1(

مرحلة عبادة الأوثان، ولم ي�صل هوؤلء بعد اإلى الإ�صام الحقيقّي

خا�صة القول اإّن بهاء الدين العاملّي قاد ال�صراع الفكرّي في اإيران على جبهتين:

اأّوًل: مواجهة الفقهاء الق�صريين الجامدين المعجبين بالظواهر، المنكرين للت�صّوف 

والعرفان والذوق، الذين وقفوا تعاليم الدين على بع�س الم�ص���ائل والطقو�س، واأعر�ص���وا 

عما هو جوهر الإ�ص���ام وتجاهلوه، الذين ا�ص���تغّلوا منا�ص���َبهم الدينّية لل�ص���هرة والغنى 

والجاه، وا�ص���تغّلوا ِزّيهم الخا�ّس و�ص���لطتهم المعنوّية للتاأثير في العوام، وهم المفتونون 

بظاهر الدين، وقلوبهم خالية من العرفان.

ثانًي���ا: مواجهة مت�ص���ّوفة ع�ص���ره الذين يدعون اإل���ى الباط���ن دون الظاهر، والذين 

بالغوا في بع�س الطرائق ال�ص���وفّية، وبع�س الممار�صات وتظاهروا بالتقوى والزهد، ولم 

يكن لبا�صهم موافًقا ل�ص���رائرهم، وطغت عندهم الطرق وال�صكليات على اأ�صاليب النظر 

الفل�صفّي العميق، وانتهى الت�صّوف على اأيديهم، ل �صّيما في زمن ال�صفوّيين- حيث كان 

للت�صّوف تاأثير �صديد في العامة، الذين يتعّلقون عادة بالخوارق والكرامات- اإلى تقاليَد 

ة »مو�ش  وطقو�ٍس �صكليٍة خال�صة، وقد انتقدهم البهائي في مثنوّياته الفار�صّية وفي ق�صّ

وكربة« )الهر والفاأر( لأّنهم اأعر�صوا عما هو جوهر الإ�صام وتجاهلوه، وراأى اأّن التوكيد 

على الباطن، ل يعني مطلًقا الن�صخ الخال�س الب�صيط لل�صريعة ولحرفية الن�س وظاهره، 

واإّنما يعني اأّن ال�صريعة، اإذا تجردت من الحقيقة ومن الباطن، ل يبقى منها �صوى جدول 

التعاليم والمعتقدات، بدل اأن تظّل منفتحة لن�ص���اأة المعان���ي الجديدة. هي دعوة لإقامة 

التوازن بين الحقيقة وال�صريعة، بين الظاهر والباطن.

- )م.ن(، �س 153.  (1(
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 التصّوف والعرفان 

عند الشيخ البهائي.. مقاربة أولية

د. حبي  فياض)))

ل يح�ص���ر العرفان عند عالم ما اإل وي�ص���بح المحور في حياته العامة والخا�ص���ة، 

مهم���ا تع���ددت اإهتماماته واإنجازاته. وهذا هو حال بهاء الدي���ن العاملي الذي ل يمكن 

الإقت�صار في ت�صنيفه على اأو�صاف من قبيل العالم، ال�صاعر، الفقيه، الفلكي، و... بل 

يمكن اأن ينطبق عليه اأنه العارف ال�ص���الك، باعتبار اأن الحق تعالى بالن�صبة له مو�صوع 

المعرفة وم�ص���درها في اآن، مهما تعددت مو�ص���وعات هذه المعرفة وم�صائلها. كما اأن 

الو�ص���ول اإلي الحق تعالى من خال ال�ص���لوك هو الطريق ال���ذي اختاره في حياته رغم 

اهتمام���ه بالمع���ارف العقلية والنقلي���ة والتجريبية. بمعنى اأن الع�ص���ق الإلهي بات عند 

ال�ص���يخ البهائي هو المحرك الأول اإلى الخو�س في اأنواع المعرفة والموجه الأوحد اإلى 

�ص���تى مجالت الحياة. يقول ال�ص���يخ: العلم الحقيقي هو علم الع�ص���ق وما عداه تلبي�س 

(2(

اإبلي�س ال�صقي

الدكتور حبيب فيا�س هو اأ�صتاذ فل�صفة اللغة والدين في الجامعة اللبنانية وباحث في الفكر الإ�صامي  (1(

)�صير و�صكر/الق�صيدة الأولى(.  (2(
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اإذن، كل علم ل ينبع من الع�ص���ق المف�ص���ي اإلى الحق ل قيمة له، كما يرى ال�ص���يخ 

البهائ���ي، لأن الب���اري ع���ز وجل ه���و المق�ص���د النهائ���ي الذي تنته���ي اإلي���ه الأكوان 

والمخلوق���ات، ول ري���ب اأن كل معرفة ل تقت���رن بمعرفته تعالى والإقت���راب منه، اإنما 

لإبلي����س دخال���ة فيها. لأن المخلوقات والأ�ص���ياء كما يقول الحكماء ت�ص���ير اإليه تعالى 

بالطب���ع، معرفيًا وعمليًا، وعدم الو�ص���ول يقت�ص���ي وج���ود المانع كما ي���رى البهائي. 

فالع�ص���ق يح�ص���ل على كل �ص���يء من �ص���وؤون المعرفة، فيما من يخلو قلبه من الع�صق 

افتقد اإلى لب المعرفة وجوهرها.

أصالا التصوف عند البهائي:

نزعة الت�صوف والعرفان عند ال�صيخ البهائي ل يمكن اعتبارها مجاًل معرفيًا ا�صتغل 

علي���ه اإلى جانب المع���ارف الأخرى. بل هي الإطار العام التي ت�ص���كلت فيه روؤيته الكونية 

والوجود. العرفان، اإلى جانب الفل�صفة، هو العلم الوحيد الذي يدعي امتاك روؤية كونية 

�ص���املة يف�صر من خالها العاقة بين اهلل والعالم والإن�صان. غير اأن معرفة الفل�صفة في 

ه���ذا المجال محدودة لكونه���ا تتبع المنهج العقلي، فيما العرفان اأكث���ر عمقًا واإيغاًل في 

الغيب لأنه يتبع طريق الم�ص���اهدة القلبية والمجاهدة ال�ص���لوكية. وكما اإن الفل�ص���فة لدى 

اأ�صحابها هي اأم العلوم بو�صفها اأكثر كلّية وتمتلك حق الرقابة على العلوم ومو�صوعاتها، 

كذل���ك العرفان هو �ص���يد المعارف الذي ي�ص���في الغاية على كل معرف���ة من خال جعل 

الحركة فيها تجمع بين ما لأجله الحركة اإلى جانب ما اإليه الحركة. فالعرفان، عنده، ل 

يلغي المعارف الأخرى، بل يتكفل بجعل هذه المعارف تتمحور حول الحقيقة الم�ص���هودة 

عن طريق الع�صق والمجاهدة.

ومن الوا�صح اأن ال�صيخ البهائي ينحاز اإلى ال�صلوك القلبي على ح�صاب النظر البحثي، 

وهو ينحاز اإلى القلب في جدليته مع العقل.. بمعنى اأن ا�صتغاله في المعقول لم يكن على 
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(1(

نحو منعه من اتخاذ العرفان اإطارًا معرفيًا �صامًا تنبثق منه روؤية كونية �صاملة. 

ك������ل م������ا ح�������ص���ل���ت���م���وه و����ص���و����ص���هاأي����ه����ا ال����ق����وم ال������ذي ف����ي ال��م��در���ص��ة

ال��ح��ب��ي��ب غ��ي��ر  ف���ي  ك����ان  اأن  م��ا ل��ك��م ف��ي ال��ن�����ص��اأة الأخ����رى ن�صيبف��ك��رك��م 

ك����ل ع���ل���م ل��ي�����س ي��ن��ج��ي ف����ي ال��م��ع��اد ف��اغ�����ص��ل��وا ب���ال���راح ع���ن ل����وح ال���ف���وؤاد

غير اأن الت�صوف عند ال�صيخ البهائي اختلف عما هو موجود عند غيره من ال�صوفية..

اإلى حد قد يجوز معه الحديث عن ت�ص���وف بهائي في ب�ص���مة ال�ص���يخ الخا�صة. ا�صترك 

م���ن خاله مع ال�ص���وفية الآخرين باإ�ص���راقات الت�ص���وف لكنه ابتعد فيه ع���ن كل ما هو 

م���ن ال�ص���وائب التي لحقت باآراء ال�ص���وفية واأفعاله���م. بمعنى اأن البهائ���ي قد عمل على 

اإ�ص���اح الت�صوف وتقديم نموذج �صوفي ل من خال ال�صطح اأو الإ�صاح المقت�صر على 

النظريات بل من خال تقديم نموذج �ص���وفي تطبيقي يقوم على التوازن في فهم تعاليم 

الإ�صام ومجالته.

اإن من التجلي العظيم للت�ص���وف ارتباطه بمجموعة م���ن المعارف الدينية والدنيوية 

الت���ي يكون منها بمثابة القطب من الرحى، في�ص���بح الرتب���اط بالحق ملهمًا لكل معرفة 

اإن�ص���انية، ويتحول عندئذ ارتباط العبد راأ�صيا بربه.... وهذا ما نراه مج�صدًا لدى ال�صيخ 

البهائي. ذلك اإن الت�ص���وف عنده ل يقت�ص���ر على �صعادة الآخرة بل عمارة الدنيا. ولي�س 

هذا الن�صق ال�صوفي اأ�صًا عند المت�صوفة بل هو ا�صتثناء لم ن�صهد مثله عند المتاأخرين 

�ص���وى عند الإمام الخميني الذي وظف ان�صغالته العرفانية في �صبيل بناء دولة ع�صرية 

تهتم ب�صوؤون النا�س الدينية والدنيوية.

لقد تحول كل نتاج البهائي اإلى ن�س �صوفي. اأولي�س الت�صوف نوع من ال�صلوك اإلى اهلل 

ع���ن طريق القلب؟ في اأعماله كلها، القلب يح�ص���ر كمنهج في المعرفة اإلى جانب العقل 

والتجربة والوحي. بل اإن القلب يبدو ها هنا ملهمًا في �صتى اأنواع المعرفة.

كتاب الك�صكول )الموؤلف بهاء الدين( ج 1 �س 59.  (1(
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على اأن من ال�ص���روري في ه���ذا المقام التمييز بين علم الأخاق والت�ص���وف عنده. 

اهتمام���ه بالأخ���اق ل يعني ك���ون روؤيته العرفانية م�ص���اوية للروؤي���ة الأخاقية. الأخاق 

عبارة عن معرفة القبيح والح�ص���ن، نظريًا، وتزكية النف�س عمليًا من اأجل تنظيم عاقة 

الإن�صان بالإن�صان. في حين اأن الت�صوف عبارة عن عاقة راأ�صية تقوم على تزكية النف�س 

بين الإن�صان وربه. بمعنى اأن كل م�صير �صوفي ل بد واأن ينطوي على الأخاق، ولكن لي�س 

بال�ص���رورة اأن كل منظومة اأخاقية ترتقي بال�ص���رورة اإلى م�ص���اف الت�ص���وف. على اأن 

محوري���ة الحقيقة عند البهائي التي ي�ص���بو اإليها العارف المدفوع بالع�ص���ق، ل تتاأتى اإل 

عن طريق الموت/ الو�ص���ول. لأن الموت بالن�ص���بة للعارف لي�س انتهاًء بل ذروة الو�ص���ال 

والتاقي. اإنه ك�ص���ف عن كل الحجب التي تحول بين العا�ص���ق والمع�صوق وبالتالي تتحول 

العاقة مع الموت من عاقة خوف اإلى عاقة راحة. يقول:

الغبرا على  يم�صي  من  كل  يكرهه  الموت  هذا  اإن 

(1(

الكبرى الراحة  ل��راأوه  نظروا  لو  العقل  وبعين 

اإذن، اأ�ص���الة المعرف���ة العرفانية عن���د البهائي تتجلى من خال جعل���ه كل المعارف 

م�ص���تمدة من هذه المعرفة وخا�صعة لمعاييرها و�ص���وابطها. كل علم ل يقوم على تزكية 

النف�س والقرب اإلى اهلل، ل يوؤتي اأكله، وكل معرفة �ص���امية ب�ص���وؤون الحق تعالى ت�صتدعي 

المعرفة اأي�صًا بكل ما دونها من معارف. المعرفة العرفانية هي الأ�صمل والأعمق، بخاف 

الفل�ص���فة التي تت�ص���ف بال�صمول من دون اأن تت�صف بال�ص���رورة بالعمق الذي يت�صف به 

العرفان. �ص���مولية الت�ص���وف عند البهائي انطاقًا مما تق���دم، اإذا كان العرفان يمتلك 

روؤية �صمولية تقوم على مقاربة الحقيقة اإزاء الكون والإن�صان والعالم، فاإن ذلك ي�صتدعي 

ا�ص���تمال العرفان على اأدوات المعارف الأخرى وم�ص���امينها، من دون اأن يكون مت�صاربًا 

معها كما يحلو للبع�س اأن يت�ص���ور. وحتى الفل�ص���فة التي يحاول البع�س اأن يجعل قطيعة 

)الك�صكول/ اأعلمي/ ج 1/ �س 29).  (1(
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بينه���ا وبين العرفان ه���ي من الممكن اأن تكون م���ن مكونات المعرف���ة العرفانية. وذلك 

باعتبار وحدة الحقيقة وتعدد �صبل الو�صول اإليها.

عل���ى هذا الأ�ص���ا�س، يمك���ن اأن ن�ص���ف النزع���ة الت�ص���وفية العرفانية عن���د البهائي 

بال�ص���مولية على قاعدة الم�ص���الحة التي اأقامه���ا بين العرفان والمع���ارف الأخرى اأوًل. 

وعلى اأ�ص���ا�س كليانية العرف���ان التي تتيح له الإنطواء على المع���ارف الأخرى نظرًا لكون 

مو�ص���وعه اأعم المو�صوعات وي�ص���تمل على مو�صوعات العلوم، كما هو الحال مع الفل�صفة 

التي ي�صتمل مو�صوعها على مو�صوعات العلوم الأخرى.

فالجمع بين القلب بو�صفه المكون الأ�صا�صي للمنهج العرفاني والعقل بو�صفه المكون 

الأ�صا�صي في المنهج الفل�صفي، هذا الجمع نجده وا�صحًا في المنهج المعرفي عند ال�صيخ 

البهائي. ولكن من الوا�صح اأن مكانة القلب عنده اأعلى �صانًا، فهو يجعل العقل في خدمة 

القلب. بمعنى اأنه ُيعلي من �صاأن القلب على العقل، بحيث يتحول العقل عنده اإلى اآلة في 

الإ�ص���تدلل اأكثر مما هو اآلة في اإنتاج المعرفة. بمعنى اأن الحقائق التي كان يك�صف عنها 

م���ن خال القلب كان يبرهن عليها ويقدمها للعوام من خال العقل. وهذا اأي�ص���ا ديدن 

تلميذه الما �ص���درا الذي ا�ص���تغل على هذا النحو في العديد من الق�ص���ايا وخا�ص���ة في 

م�صاألة اأ�صالة الوجود، يقول البهائي:

 
(1(

حتى تجد طريق الحق ولو قليا يجب اأن يكون الظاهر والباطن واحدا 

ل يخفى اأن الظاهر بلغة العرفاء هو ما يمكن اإدراكه عن طريق العقل، بينما الباطن 

م���ا يمك���ن اإدراكه عن طريق القلب. ومن الم�ص���لم به بين اأهل الخت�ص���ا�س اإن العقل ل 

ي�ص���تطيع التوغل والو�ص���ول اإلى حيث ي�ص���ل، واإن كان ذا حجية وبرهان. بخاف القلب 

الذي يخرق حجب المعرفة ولكنه يخلو من الحجية التي يمكن اأن يلزم بها الآخرين.

)مثنوي، نان وحلوا/الق�صيدة الثالثة(.  (1(
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فمن الطبيعي األ يبقى ال�ص���يخ البهائي ف���ي حدود الظاهر في تعاطيه مع الدين، وقد 

غرف اأوًل من نهج الإمام عليQ، ومن ال�ص���حيفة ال�ص���جادية لاإمام زين العابدين

Q، وكانت »مناجاة المحبين« لاإمام ال�صجادQ من اأوائل الن�صو�س التي كان 

يعلمها لتامذته، وهذا الن�س يعد من اأوائل الن�صو�س العرفانية في التراث الإ�صامي، 

 ..
(1(

وقد نهل اأي�صا من ذلك التراث العرفاني الفار�صي الذي امتد قرونا

يخرج ال�صيخ البهائي من ثنائية العقل/ القلب. وبمعنى اآخر يقل�س الفا�صلة بين الفل�صفة 

والت�ص����وف. بي����ن البحث والذوق. بين ال�ص����هود والم�ص����اهدة. هو ل يدمج بينهم����ا لكنه يعقد 

�ص����لحًا بينهما. والدمج جاء فيما بعد على يد تلميذه ما �ص����درا الذي ا�ص����تطاع اأن يوؤ�ص�����س 

لمنهج عبر مناهجي يجمع بين العرفان والبرهان والقراآن. وعلى هذا الأ�صا�س يمكن اأن نقول 

باأن المخزون المعرفي لدى ال�صيخ البهائي قد ا�صتوطن في نتاجات تلميذه �صدر المتاألهين.

اإن معرف���ة الذات في الإط���ار العرفاني هي الخطوة الأولى نح���و معرفة اهلل والعالم. 

معرف���ة الذات بمعنى تهذيبه���ا وتقويمها وتزكيتها وتجهيزها لاإنطاق في ال�ص���فر نحو 

المق�صد. ومعرفة كل ما يتجلى فيها من �صوؤون المع�صوق و�صفاته. فمن عرف نف�صه فقد 

عرف ربه، بخاف الفل�ص���فة التي ل ي�ص���توجب الخو�س فيها �صوى اإعداد العقل وتجهيزه 

بقواعد المنطق والبحث من دون �صرورة القتراب من النف�س وتهذيب اأحوالها.

إصخح التصوف عند البهائي

ثمة تعريفات كثيرة للت�صوف. غير اإن التعريف الأكثر ان�صجامًا مع روؤية البهائي اإلى 

الإن�صغال بال�صير وال�صلوك هو:

علم يبحث فيه عن الذات الأحادية، واأ�ص���مائه و�ص���فاته، من حيث اإّنها مو�ص���لة لكٍلّ 

من مظاهرها، ومنوّياتها اإلى الذات الإلهّية، ومو�ص���وعة الذات الآحدّية ونعوتها الأزلّية، 

)دلل عبا�س/ العاملي/ �س 604).  (1(
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و�ص���فاتها ال�ص���رمدّية، وبيان مظاهر الأ�ص���ماء الإلهّي���ة والنعوت الرباني���ة، كبقّية رجوع 

اأهل اهلل تعالى اإليه �ص���بحانه، وكيفية �صلوكهم ومجاهدتهم وريا�صاتهم وبيان نتيجة كّل 

الأعم���ال والأذكار في دار الدنيا والآخرة على وجه ثابت في نف�س الأمر، ومبادئه معرفة 

حّده وغايته وا�صطاحات القوم فيه.

ا�صتح�صرنا هذا التعريف حتى يمكن من خاله، مقاربة روؤية البهائي اإلى الت�صوف. 

اإذ لي�س الت�صوف بالن�صبة له انقطاع عن الدنيا وترك التكاليف الحياتية التي اأكد عليها 

الإ�ص���ام. وهذه نقطة في غاية الأهمية، لأنها تنطوي على اأمرين. الأول: جعل الت�صوف 

معنيًا ب�ص���وؤون الدنيا كما الآخرة، هذا على م�ص���توى التعريف وتحديد الماهية. والثاني: 

هو اإن هذه النقطة ت�صكل الخطوة الأولى على طريق اإ�صاح الت�صوف واإخراجه من حيز 

ال�صعوذة وال�صطح والإنحراف والغلو والنفاق والإنعزال واإلى ما هنالك من اآفات و�صوائب 

ارتبطت بالمت�صوفة اأو من يدعون الت�صوف على امتداد التاريخ.

م���ن هنا، لم يقع البهائي في التناق�س عندما مار�س الت�ص���وف من جهة وانتقده من 

جهة ثانية.. فهو حاول اأن يروج للت�صوف ال�صليم، واأن يعتر�س على الت�صوف المنحرف. 

وقد كان موفقًا فيما ذهب اإليه اإلى اأق�صى الحدود. 

لقد وقع الت�ص���وف على مدى التاريخ الإ�ص���امي �صحية بين من رف�صه بالكامل ومن 

اأخ���ذه بهنات���ه وانحرافاته. في حين اأن تعامل البهائي مع الت�ص���وف كان اعتداليًا فنبذه 

بمقدار ما كان انحرافيًا. وتم�صك به ما دام �صحيحًا اإلى حد اعتباره الأ�صل في الوجود 

والنظرة اإليه:

(1(

نحن ل نرى فيه غير ليلى كل ما كان في العالم كان ليلى 

ل يخف���ى اأن ليل���ى ترمز اإل���ى المع�ص���وق والروؤية اإليها ترم���ز اإلى الروؤي���ة اإلى الحياة 

والوجود.

)نان وحلوا/الق�صيدة الرابعة(.  (1(
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في المقابل هو خالف ال�صوفية المنحرفة وحاول اإ�صاحها والت�صدي ل�صطحاتها من 

خال ما ن�صب اإليه في ك�صكوله من حديث للنبي P فيه ذم لل�صوفية: ل تقوم ال�صاعة 

على اأمّتي حتى يخرج قوم من اأمّتي اإ�ص���مهم �ص���وفّية لي�صوا مّني اأنهم يهود اأّمتي يحلقون 

للذكر ويرفعون اأ�صواتهم بالذكر، يظّنون اأنهم علي طريق الأبرار بل هل اأ�صّل من الكفار 

وه���م اأهل النار، لهم �ص���هقة ك�ص���هقة الحمار وقولهم ق���ول الأبرار عمله���م عمل الفّجار 

وه���م منازعون للعلماء لي�س لهم اإيمان وهم معجبون باأعمالهم لي�س لهم من عمالهم اإل 

. في معظم نتاجاته يحاول البهائي اأن يقّوم وي�صبط مفهوم الت�صوف وحركته.
(1(

التعب

لق���د مار�س البهائ���ي نقده للت�ص���وف المنحرف في كتاب���ه الق���ط والفار)مو�س وكربه( 

واعتر����س عليهم في غلوهم واتخاذ بع�ص���هم للزهد �ص���تارًا. وخال���ف اأقوالهم في وحدة 

الوجود والحلول والتخلي عن الواجبات الدينية والتن�ص���ل من الطاعات وواجه مت�صوفة 

ع�ص���ره الذين دعوا اإل���ى الباطن دون الظاهر حيث تحول الت�ص���وف وخا�ص���ة في زمن 

. ول بد من التاأكيد باأن البهائي كان متم�صكًا بالت�صوف 
(2(

ال�صفويين اإلى ب�صاعة رائجة

م���ن خ���ال الدليل والحجة، وكان بالمقدار نف�ص���ه منتقدًا حادًا للمت�ص���وفة المنحرفين 

اأي�صًا بالبرهان والحجة. وكل ما نراه من دعوة اإلى ال�صلوك ال�صوفي ال�صليم في اأ�صعاره 

و نتاجاته، نجد ما يقابله بحدة في نقده للت�ص���وف المنحرف في اأمكنة اأخرى وخا�ص���ة 

في القط والفار. 

يعتب���ر البهائ���ي اأن التدين التقليدي ل ي���وؤدي بالفعل اإلى حقيقة التدي���ن، ويدعو اإلى 

ك�ص���ر التقاليد التي درج عليها التقليديون من المت�ص���وفة. فالعبادة الحقيقية عنده هي 

التي يكون دورها قهر النف�س وتربيتها. والإقبال على العبادة يجب اأن يكون كليًا وظاهرًا 

. والذين 
(3(

وباطن���ًا والذي���ن يعب���دون اهلل من اأجل الجّنة لي�ص���وا ع�ص���اقًا بل طالبو اأج���ر

ي�ص���جدون على الحجر رياًء ُي�ص���اف اإلى ميزان اأعمالهم، ول بّد من قتل بقرة النف�س في 

)الحر العاملي/ر�صالة الإثنى ع�صرية/�س3).  (1(

)دلل عبا�س/�س605).  (2(

)جواهري، رباعيات، �س 83).  (3(
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 .
(1(

�صبيل الو�صول اإلى حياة �صعيدة

ال�ص���وفّية ال�صليمة عند البهائي هي التي تنطوي على اعتدال في الجمع بين الظاهر 

والباط���ن، بين ال�ص���ريعة والطريقة، بي���ن الدنيا والآخرة، و... ولي����س اأدل على ذلك من 

حيات���ه التي حفلت بعمارة الدنيا على اأ�ص���ا�س من التقوى وم�ص���لحة العب���اد وفي الوقت 

نف�صه عدم الغرق فيها على اأ�صا�س اأن الدنيا مزرعة الآخرة واأن الآخرة خير واأبقي.

الت�ص���وف وف���ق روؤية البهائي عبارة عن �ص���لوك عرفاني ينّم عن �ص���عور رفيع ي�ص���مو 

بالإن�ص���ان اإلى اأجواء ال�ص���فاء النف�ص���ي، والإبتعاد عن هذا العالم الم���اّدي الزاخر بكّل 

رذيلة و�صهوة دنيوّية.

ويجب الإعتراف باأن ت�ص���حيح حركة الإنحراف في الت�صوف من قبل البهائي والتي 

انت�ص���رت مفاهيمها في الن�ص���ف الأّول من القرن التا�ص���ع الهجري لم تكن منف�صلة عن 

اإيمان���ه واعتقاده بمذهب الت�ص���يع. بمعنى اأنه اتخذ من الت�ص���يع معي���ارًا في تقويم حركة 

ال�ص���وفية اإلى حد يمكن القول معه اإن الت�ص���وف ال�صيعي قد تبلور ون�صج على يديه وهو 

المعروف عنه حبه وولوؤه لأهل بيت النبوة.

بمعنى اآخر، اإن عاقة ال�صيخ البهائي الروحية والمعرفية باأهل بيت النبوة، �صاهم 

اإل���ى حّد كبير في بلورته لت�ص���وف �ص���ليم، حتى اأن ال�ص���ياحة الت���ي ع�ُرفت عنه كان 

ُيم�صي ق�صطًا كبيرًا منها في زيارة الأماكن المقد�صة حيث �صكلت له معينًا روحيا ل 

ين�ص���ب في م�صيرته المعنوية وال�ص���لوكية. وذلك تجلى ب�صكل كبير في اأ�صعاره، حيث 

يت�ص���ح اأنه كان يتخذ من اأ�ص���رحة الأئمة R وا�ص���طة في الو�صول اإليهم، ليتخذ 

 Q منهم وا�صطة اأخرى في الو�صول اإلى اهلل. فها هو يمدح مقام اأمير الموؤمنين

(2(

في النجف:

)نان وحلوا ق 80/ �س 50).  (1(

)خا�صة الأثر / جزء 3/ �س 454).  (2(
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ه������ذا ح������رم ي����ف����ّك ع���ن���ك ال���دن�������سي���ا َم���ن ظ��ل��م ال��ن��ف�����س واأخ���ط���اأ واأ���ص��ى

ج���ب���ري���ل وم���ي���ك���ال ����ص���ب���اح���ًا وم�����ص��ًاه���������ذا ح���������رم م�����ق�����د������س ي���خ���دم���ه

فزيارة �ص���ريح المع�ص���وم تدفع اإلى »التخلية« على الطريقة ال�صلوكية من خال ما 

ا�صماه »فك الدن�ش«، فيما هذه الزيارة تمهد اأي�صًا اإلى العروج والإت�صال بعالم الملكوت 

نظرًا لوجود المائكة التي تقوم على خدمة الحرم وزواره.

المصطلح والتعبير الصوفي عند البهائي 

يرقى الأ�صلوب الأدبي عند ال�صيخ البهائي، اإلى حد المنهج اللغوي الذي يعك�س طريقته 

في التعبير. اللغة عنده لي�ص���ت مجرد اأداة ات�ص���الية، بل هي في ذاتها اأمر مطلوب بذاته 

بو�ص���فها البنية التعبيرية، في منظومة الت�ص���وف التي اآمن بها. الكلمة عند المت�ص���وفة 

مرتبط���ة بالكينونة المنبثقة من كلمة كن الت���ي تعبر عن الإرادة الإلهية وبها كان الكون. 

فقد�صية الكلمة تتجاوز كونها و�صيلة في اإي�صال المراد اإلى كونها حالة خلقية من مراتب 

الوجود.

الن�ص���ق ال�ص���عري عند ال�صيخ البهائي �ص���واء ما كتبه بالفار�ص���ية اأو بالعربية، اإنما هو 

محكوم للنمط ال�ص���وفي الذي يقوم على اإظهار مكنونات الإن�ص���ان ال�صامية التي تربطه 

بخالقه. وذلك رغم ما نجده من اأ�صلوب تعليمي اأو علمي في نتاجاته، بحيث ما من معنى 

يمك���ن الوق���وف عليه في هذه النتاج���ات اإل ومنبعه اأو مردوده اإلى الت�ص���وف والعرفان. 

وه���ذا م���ا يوؤكد ما ذكرناه �ص���ابقًا من اأ�ص���الة العرفان عنده حيث جعل���ه حاكمًا على كل 

منظومته العلمية والمعرفية.

لق���د كان البهائ���ي بارعًا في تطويع اللغ���ة لتكون بخدمة الت�ص���وف والعرفان. ثمة ما 

ي�ص���به تماهيها معهم���ا. وكل نتاجات���ه العرفانية التي عبر عنها �ص���عرًا يمك���ن اعتبارها 

ت�صاهي اأعمال اأئمة العرفان والت�صوف من اأمثال الرومي واأبن عربي والحاج.
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د. حبي  فياض

ما يميز ال�ص���عر ال�صوفي عند كل المت�صوفة، هو اأن البنية ال�صطحية للعبارة عندهم 

اإنما هي بنية ب�ص���يطة خالية من التعقيد اللفظي والفذلك���ة. لكن القوة والجذب يكمنان 

ف���ي البنية العميقة للعبارة والتي تت�ص���ف بدرجة عالية من العمق وال�ص���حر والجاذبية. 

البنية ال�صطحية ت�صتند على النحو التقليدي بينما البنية العميقة يكمن فيها نحو توليدي 

)اإبداعي(. وهذا ما نجده بامتياز عند البهائي حيث ل مفردات هجينة ول فذلكات لغوية 

ول تعقي���دات لفظية ولكن رغم ذلك ثمة قوة جاذبة كبيرة تحرك الكلمات في اأ�ص���عاره. 

ثمة ر�صالة ينجح في اإي�صالها ب�صبب �صدق الطوية و�صفاء الروح و ب�صاطة التعبير و عمق 

الم�ص���مون فيغدو الم�ص���مون الروحي عنه داًل، اأوًل وبالذات، على المدلول اللغوي، ثانيًا 

وبالتبع، يقول:

(1(

اأيها ال�صاهي عن النهج القويم اأيها الاهي عن العهد القديم 

نح���ن باإزاء وقع تعبيري يقوم عل���ى انعكا�س الموقف بحيث يبدو المعنى م�ص���يرًا اإلى 

اللفظ..المعن���ى ي�ص���تقر بالنف����س اأوًل، ث���م ل تلب���ث النف����س اأن تلتفت اإل���ى اللفظ الذي 

ا�صتح�ص���ر هذا المعنى، فت�صبح قيمة اللفظ م�ص���تتبعة اإلى القيمة المعطاة اإلى المعنى. 

وهذا ما يميز افهم اللغوي في اإطار الت�صوف حيث اإن معنى المعنى ل �صيء �صوى التحقق 

الوجودي لل�ص���يء ولي�س مجرد مفهوم اأو اإ�ص���ارة اأو م�صداق، على ما درجت عليه الأقوال 

في نظريات المعنى.

كذلك الم�ص���طلح عنده، يرتبط بالمنهج اللغوي التعبيري، الم�ص���طلح عنده يخ�صع 

لبيئ���ة ناجح���ة من خال ا�ص���تخراجه من حقله اللغ���وي التداولي واإدخال���ه في عالم من 

ال�صير وال�صلوك. ي�ص���هد الم�صطلح عنده ارتقاًء من النا�صوت اإلى الملكوت. ومن الطين 

اإلى الروح، ومن الأفاك اإلى العقول...

)نان وحلوا/ الق�صيدة الأولى(.  (1(
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اإن قامو�ص���ه العرفان���ي يزخر بم�ص���طلحات مع دللتها في اإط���ار حقولها اللغوية مع 

قدرة هائلة على تحميلها المعنى الذي ت�صير اإليه من خال التبادر والمجازات المعنوية 

اإذا �صّح التعبير، بمعنى اأنه يعمل على الم�صطلح لنقله من حيز المعنى اإلى حّيز الدللة. 

المعنى يرتبط باللغة والدللة ترتب���ط بالمعرفة. المعنى يرتبط باللفظ والدللة ترتبط 

بالمدلول. وفي اأ�ص���عاره العرفانية ل معنى لديه مجرد عن الحق تعالى، ول دللة بمعزل 

ع���ن مدلولها المع�ص���وق. له���ذا ارتاأينا الق���ول باأن نتاج به���اء الدين العاملي ال�ص���عري/ 

العرفاني، يج�ص���د اتحادًا هائًا بين اللغة والوجود، كبديل عن ثنائية الذات/ المو�ص���وع 

في الفل�صفة. وللتدليل على �صحة ما نقول يكفي اأن نعود اإلى اأي ق�صيدة كتبها حتى نلم�س 

�ص���حة ذلك. وجدير بالذكر اأن الأمر عنده �ص���ّيان في �ص���عره الذي كتبه بالعربية واأي�صا 

بالفار�ص���ية، غير اأن �صعره الفار�صي اأكثر تاأثرًا بالبيئة الفار�صية، التي راج فيها العرفان 

في ع�صره اأكثر من البيئة العربية.

في الختام، تحتاج درا�ص���ة �صخ�ص���ية واآثار ال�ص���يخ البهائي من الناحية )ال�ص���وفية 

العرفانية( اإلى جهد فائق في �ص���بيل الك�ص���ف ع���ن مخزونه في هذا المج���ال. ذلك اأنه 

كلما كان هنالك حفر اأكثر في نتاجاته تم الك�ص���ف عن طبقات خبيئة. ولعل الإ�ص���كالية 

الكب���رى الت���ي تواجهنا معه اأنه لم يكن مقت�ص���رًا في نتاجاته عل���ى العرفان، مع اأنه كان 

م���ن المتخ�ص�ص���ين به وم���ن اأربابه. ذلك اأن المج���الت المعرفية الأخ���رى التي خا�س 

بها �ص���من حقولها التخ�ص�ص���ية، بمقدار ما هي من تجليات �ص���وارق الإلهام لديه، فهي 

بالوقت نف�صه، قد تدفع اإلى ان�صراف الباحثين والمهتمين عّما اأنجزه على طريق ال�صير 

وال�صلوك.



 األنحاث:

دغدغات نحوية عند ال�شيخ البهائي: د. اأكرم محمد نبها.	•

�شعرية العالم في ق�شيدة ال�شيخ البهائي: د. علي مهدي زيتون.	•

البهاء في مراية الك�شكول: د. عبد المجيد زراقط.	•

 الفصل اللانع: 

 الشعر واألدب والفن 
عند البهائي





- 233 -

دغدغات نحوية عند الشيخ البهائي
)من كتاب ك�صكول ال�ّصيخ بهاء الّدين محّمد العاملّي(

)ت1030هـ) 

د. أعرم محمد نبها)))

ó
ال�ص���يخ به���اء الّدين محّم���د العاملي )953هــ  1030ه�( ابن ال�ّص���يخ ح�ص���ين بن عبد 

مد الجبعّي العاملّي )ت984ه�(، وال�صيخ ح�صين من م�صايخ جبل عامل العظام » كان  ال�صّ

 ،
(2(

فا�ش���اًل، عالم���اً، اأ�شولّياً، ُمتكّلم���اً، فقيهاً، ُمحّدثاً، �شاعراً، ماهراً ف���ي �شنعة الّلغز«

في المدر�ص���ة الّنورّية في بعلبك �صنة 953ه�، 
(3(

دّر�َس اإلى جانب اأ�ص���تاذه ال�ص���هيد الثاني

وكانا قد ح�ص���ا على اأمر الّتدري�س من ا�ص���طنبول في ال�ّص���نة نف�ص���ها؛ هاجر اإلى اإيران 

فوّية هربًا من الّظلم العثمانّي. ال�صّ

.LIU اأ�صتاذ في فقه اللغة جامعة  (1(

)2)  ال�ص���در، ح�صن)1272 هـ ـ 1354ه�(: تكملة اأمل الآمل، �س182، رقم الترجمة 145، دار الأ�صواء، بيروت � 

لبنان، 1986م.

)3)  هو ال�ص���يخ زين الّدين الجبعّي العاملّي المعروف بال�ص���هيد الثاني)911هـ ـ 965ه�( ق�ص���د ا�صطنبول فُمنح 

اإجازة التدري�س في المدر�صة النورّية في بعلبك، فدّر�س الفقه على المذاهب الخم�صة، قتل في الق�صطنطينّية 

بتهمة اأّنه مبتدع، خارٌج من المذاهب الأربعة، مع اأّنه كان من اأبرز رجال التقريب بين المذاهب الإ�صامّية. 
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 ُوِل���َد ال�ص���يخ البهائّي في بعلبك يوم الأربعاء 17 ذي الحّجة �ص���نة 953ه�، وهاجَر مع 

ْبَدَع و�َصَحَر الألباَب، ول غرو اأن يكون 
َ
اأبيه اإلى اإيران �صنة 959 )اأو960( للهجرة، َفَنَبَغ واأ

هذا ال�صيُخ نابغَة ع�صره، وهو الذي ن�صاأ في بيٍت علميٍّ اأدبيٍّ ممّيز..

 اأخَذ الأُب بيد الإبِن واأو�ص���لُه اإلى ذرى المجد في العلم والمكانة وال�ّصوؤدد، وهو الذي 

 للبهائّي علماء �صقلوا مواهَبُه، وتعهدوا 
ُ
تعّهده بالعلم والمعرفة والأدب والّدين، وقّدَر اهلل

ذكاَءُه بالّرعاية والإهتمام، وكان لقترانه باإبنة �ص���يخ الإ�ص���ام ال�صيخ علي المن�صار زين 

 قيمٌة اإ�ص���افّيٌة، فكانت الّزوجة عالمًة فا�صلًة اأديبًة فقيهًة، وهي وحيدة 
(1(

الّدين العاملي

اأبيها، ورثت عنه مكتبة �ص���خمة عدد كتبها تجاوز الأربعة اآلف في �ص���تى العلوم، ولنا اأن 

نتخّي���َل العناوي���ن الكثيرة التي اّطلَع عليها ال�ص���يخ البهائّي، بالإ�ص���افة اإلى اّطاعه على 

ة في اإيران بحكم من�صبه الر�صمّي الرفيع. المكتبات العاّمة والخا�صّ

 تكّونت ثقافة ال�ص���يخ وُو�ِصَمْت روُحُه بالعلوم العقلّية والنقلّية ومبادئ ال�ّصير وال�ّصلوك 

والأخاق الحميدة، وكان من نتاج ذلك تلك الغزارة والّتنّوع في عناوين موؤّلفات البهائّي، 

فق���د اأّلَف ف���ي الفقه والح�ص���اب والأدب والفلك والأ�ص���ول والعقائد والهند�ص���ة والكام 

والألغاز.. 

مد ولَدُه البهائّي اإلى هراَة �صنة 975ه�، وفيها   اإ�ص���طحَب ال�ّصيّخ ح�ص���ين بن عبد ال�صّ

���مد، و�صّماُه با�صمه،  ���مدّية في النحو( لأخيه عبد ال�صّ اأّلَف البهائّي كتاب )الفوائد ال�صّ

���مد دون العا�صرة من عمره »فتوّلى  واأتّم تاأليفه في �ص���وال �ص���نة 975ه�، وكان عبد ال�صّ

البهائ���ّي تدري�ش���ه المبادئ، وهو ال���ذي با�شر التدري�ش في هراة �شن���ة 983ه�، وكان في 

(2(

حوالي الثالثين من عمره«

، )لغز الكافية 
(3(

���مدّية(  ولل�ص���يخ البهائي موؤّلفات واألغاٌز نحوّية منها: )الفوائد ال�صّ

)1)  ال�صدر، ح�صن: تكملة اأمل الآمل، �س280، رقم الترجمة 256

)2)  عبا�س، دلل: بهاء الّدين العاملي، �س227، دار الموؤّرخ العربي، بيروت � لبنان، ط1، 2010م. 

)3)  الّطهراني، اآقا بزرك : الذريعة اإلى ت�صانيف ال�صيعة، ج16، �س345.
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د. أعرم محمد نبها

، وهذان الّلغ���زان الأخيران مذكوران في 
(2(

���مدّية( ، و )لغز الفوائد ال�صّ
(1(

ف���ي النحو(

)الك�صكول( في الجزء الأول �صفحة 267، وفي الجزء الثالث �صفحة 408.

���مدّية في النحو( عّلني   وكنُت اأتمّنى اأن اأ�ص���َع يدي على ُموؤلَّف البهائّي )الفوائد ال�صّ

اأقع على �ص���يٍء من فوائده وفرائده في علم الّنحو، بيَد اأّن الّدكتورة دلل عّبا�س و�ص���فت 

 بقولها: »ب�شَط ال�شيخ البهائّي بها مطالب النحو ومباحثه المعّقدة، 
(3(

هذا الُم�ص���ّنف

وه���و و�ش���َع ه���ذا الموؤّلف حي���َن اأ�شفَق على اأخي���ه ال�شغير وعلى اأتراب���ه وتالمذته من 

كت���ب النح���و المعّق���دة، فاأخرج كتاباً في النحو المي�ّشر، وق�ّش���َم ال�شيُخ كتابه اإلى اأبواب 

�شّماه���ا حدائ���ق، وق�ّش���َم الحدائق اإلى ف�شول، وفي كّل ف�ش���ٍل مطالب، وفي كّل مطلب 

تنبيه وتو�شيح اإذا اقت�شى الأمر، وهذه القدرة على التبويب والتب�شيط ل يدركها اإل 

َم���ْن كان معّلم���اً، وكان التعليم بالّن�شبة اإليه حي���اًة وا�شتمراراً، وفعل تغيير م�شتقبلّي.. 

ونح���ن ن���رى اأّن ه���ذا الكت���اب اإذا اأعي���َد طبعه بحّلة جدي���دة فهو ي�شل���ُح لأّن يدّر�ش في 

.
(4(

ُمختلف المراحل، لأّنه خال�شة علم النحو وقواعده الأ�شا�شّية«

 اإّن بحث���ي ينح�ص���ُر بُلمٍع نحوّية لغوّية اأوردها ال�ص���يخ البهائّي في موؤّلفه المو�ص���وعّي 

)الك�ص���كول(، واأ�ص���ميُتها )دغدغات نحوّية(، والّلفظة ا�ص���تعملها ال�ّص���يخ البهائّي اأثناء 

، وهذه الّدغدغات 
(5(

تعليقه على م�ص���األة نحوّية، قال: »ولكاتب الأحرف هن���ا دغدغة..«

عبارة عن مباحث نحوّية ولغوّية اأوماأ اإليها ال�ص���يخ في ك�ص���كوله اإيماءات �ص���ريعة، فكان 

 لغوّيًا ورَد في معجم لغوّي، في�ص���تبعُد راأي �ص���احبه، م���ن دون اأن يعّلل اأو 
ً
ُي�ص���ّحُح خط���اأ

���ح ذلك، واإنما يكتف���ي بقوله: »وهو بعي���ٌد جّداً. فليتدب���ر بذل���ك«، اأو كان يردُّ راأيًا  يو�صّ

)1)  م.ن: ج17، �س250.

)2)  م. ن : ج18، 334 و ج16، �س87.

)3)  د. دلل عبا�س تقول اأّنها تملك ن�صخًة من مخطوط )ال�صمدية(.

)4)  عبا�س، دلل: بهاء الّدين العاملي، �س238 وما بعدها.

)5)  العاملي، بهاء الّدين محمد: الك�صكول، ج2، �س235. الّدغدغة: الغمز في الإبط، وقد يكون معناها الطعن 

)نقول: دغدغ فاٌن عر�َس فان(



دهدهات نحوقا عند الشيخ البهائي

- 236 -

نحوي���ًا فيقول »ولي����ش الأمُر كذلك«، ثّم يورُد الت�ص���حيح م�صت�ص���هدًا باآيات من القراآن 

الكري���م، وكان���ت له ترجيحاٌت وت�ص���ويباٌت تتعّلق بالغر�س من التميي���ز الرافع لاإبهام، 

فيق���ول »ورّبم���ا ل يرفع الإبه���ام، فقد يك���ون للتوكيد«، وقد ذبَّ ال�ص���يخ عن راأي نحوّي 

للزمخ�ص���رّي ودغدغ الّنحاة دغدغات خفيفة باإ�ص���كالياته، فكان يقوم بتخريجات نحوية 

منطقية فل�ص���فّية قال عنها هو نف�ص���ه اأّنها )ُمتكّلفة(، وكاأّنه كان ياأبى اإل اأن ُيعِمَل ثقافَتُه 

الحوزوّي���َة القائمَة على الفنقلِة )اإن قلَت قل���ُت(، وقد تبتعُد تخريجاُتُه اأحيانًا عن منطق 

الّنحو والّلغة لتميَل اإلى الّدر�س الأ�صولّي، المنطقّي، الفقهّي والفل�صفّي، ول غرو في ذلك 

لأّنه �صيخ الإ�صام الم�صبع بالثقافة الّدينّية الحوزوّية، فمن الطبيعّي اأن ي�صتخدم الأقي�صة 

المنطقّية في الّدر�س الّنحوي والّلغوّي، ورّبما اأعمّل قلَمُه فاألغز واأبهَم الم�صائل النحوّية، 

نَّ قلَم���ُه المعتاد على الألغاز، التي برَع بها، اأب���ى اإل اأن ينغم�َس في الّدر�س الّنحوّي، 
َ
وَل���َكاأ

فكان ال�صرُح والتو�صيُح مّني على قدر الفهم والإدراك لألغاز ال�صيخ.

 اإّن تناولي مواد البحث �ص���وف تتدّرج، فاأتناول الأموَر الّنحوّية والّلغوّية التي ا�ص���تبعَد 

فيها ال�ّص���يخ راأي بع����س النحاة اأو خالفهم و�ص���ّوب تعريفاتهم، ثّم اأنتق���ُل اإلى دغدغات 

ال�ّص���يخ للّنحاة، وفيها ذبٌّ عن اأراء نحوّية قال عنها ال�ّص���يخ نف�ص���ه اأنها متكّلفة، وختمُت 

البحث باأموٍر باغية اأو نحوّية راقت لل�صيخ فعبّر عن اإعجابه بها. 

إستبعاد 

 اأورد ال�ص���يخ البهائ���ي في ك�ص���كوله كامًا ي�ص���تبعُد في���ه راأيًا للفيروزاآبادي �ص���احب 

القامو����س المحي���ط في الّلغة، قال في���ه: »الإِْن�ش: الب�ش���ر، كالإِن�شان، الواح���ُد اإِْن�ِشّي، ج. 

نا�ِش���ّي. وق���ال في ف�شل النون: الّنا�ُش يكوُن من الإْن����ش ومن الجّن، جمُع اإِْن�ش، اأ�شُلُه 
ُ
اأ

.
(1(

دخل عليه )األ(«
ُ
نا�ش، جمٌع عزيٌز اأ

ُ
اأ

)1)  راجع: � الفيروزاآبادي)729 ـ 817 ه�(: القامو�س المحيط، ف�صل النون.

 � العاملي، بهاء الّدين محمد: الك�صكول، ج1، �س81.
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 ويعّقُب ال�ص���يخ البهائّي على كام الفيروزاآب���ادي بقوله: » اإّن كالَم القامو�ش �شريٌح 

 .
(1(

في جواز اإطالق الإن�ش على الجّن، وهو بعيٌد جّداً. فليتدبر بذلك«

���ورة الإن�ص���انّية.   الّنا����سُ والب�ص���ر والإن����س نظائ���ُر، وه���ي الجماع���ة المتمّيزة بال�صّ

ْن�س �صّد الوح�صة »فالإن�شاُن ياأن�ُش بجن�ِشِه لأّنه 
ُ
نا�س( م�صتقٌّ من الأ

ُ
و)الّنا�س( اأ�ص���ُلُه )اأ

.
(2(

مدنيٌّ بالّطبع«

نا�ش(، ف���اإذا دخل���ت الألف وال���الم قلَت 
ُ
 ق���ال �ص���يبويه والف���راء: »الّنا����ش اأ�شُل���ُه )الأ

.
(3(

)الّنا�ش(، اإل اأّن )الّنا�ش( قد يفارفهم الألف والالم ويكون نكرًة )نا�ش(«

َن�َس( اأو )َنَو�َس(، قال الخليل بن اأحمد الفراهيدي: 
َ
 اإّن اأ�صَل ماّدة )الّنا�س( قد يكون )اأ

نا����ش، اإّل اأّن الألف حذفت من )الأنا�ش( ف�شارت: 
ُ
»نا����ش ينو����ُش نو�شاً. واأ�شل الّنا�ش: اأ

.
(4(

نا�شاً«

( »وهما لغتان،  َن����سَ
َ
 وذه���َب الك�ص���ائيُّ اإلى اأّن ماّدة )الّنا�س( م���ن )َنَو�َس( اأو من )اأ

اإحداهما اأولى من الأخرى، يدّل على ذلك اأّن العرَب ُت�شّغُر نا�شاً نوي�شاً، ولو كان ذلك 

، » ولي�ش من العرب اأحٌد اإل يقول 
(5(

نيِّ�ش«
ُ
َن����َش[ لقالوا )في ت�شغيره(: اأ

َ
الأ�ش���ل ]اأي اأ

.
(6(

)ُنوي�ش(«

 قال الب�صرّيون بمقالة �صيبويه، ومنهم �صاحب القامو�س، ف�»)الّنا�ش( عندهم اأ�شُلُه 

)1)  العاملي، بهاء الّدين محمد: الك�صكول، ج1، �س81.

)2)  الألُّو�ص���ي، اأب���و الثناء �ص���هاب الدين )1217-1270ه����(: روح المعاني في تف�ص���ير القراآن العظيم وال�ص���بع 

المثاني، عند تف�صيره الآية 8 من �صورة البقرة.

)3)  راجع: � �ص���يبويه )148 - 180 ه�(: الكتاب، ج1، �س311، من�صورات موؤ�ص�صة الأعلمي، بيروت � لبنان، ط3، 

1990م.

 � النحا�س، اأبو جعفر)000ـ 338 ه�(: معاني القراآن، �س102، عالم الكتب، بيروت � لبنان، ط1، 2005م.

)4)  الفراهيدي، الخليل بن اأحمد)100 ـ 170ه�(: العين، ج7، �س303، موؤ�ص�ص���ة الأعلمي للمطبوعات، بيروت � 

لبنان، 1988م.

)5)  النحا�س، اأبو جعفر: معاني القراآن، �س102.

)6)  �صيبويه: الكتاب، ج2�س144.
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نا�س( 
ُ
دخل علي���ه )األ(«، ف�)الّنا����س( ُبنيُتها موؤّلفة م���ن )األ + اأ

ُ
نا����ش(، جم���ٌع عزي���ٌز اأ

ُ
)اأ

نا�ش(، ثّم كثرت في 
ُ
نا�ش( اأ�شلّيٌة، ثّم ِزيدت عليه )األ( �شار الإ�شُم )الأ

ُ
»والأل���ف ف���ي )اأ

ُلنا�ش( � 
َ
ال���كالم، فكان���ت الهمزة وا�شط���ًة، فا�شتثقلوها فتركوه���ا، و�شار باقي الإ�ش���م )اأ

م���ة � فلّما تحّركت الالم والنون اأدغموا الالم في النون، فقالوا:  بتحري���ك الالم بال�شّ

الّنا����ش، فلّما طرحوا الألف والالم ابت���داأوا الإ�شم، فقالوا: قال نا�ٌش من الّنا�ش، وهذا 

نا����ش( ماّدة 
ُ
، وجزم �ص���لمة ب���ن عا�ص���م »اأّن كاًل من )نا����ش( و )اأ

(1(

تعلي���ل النحويي���ن«

.
(2(

م�شتقلة«

 ،
(3(

نا����ش(، فُخّفف«
ُ
 وقالـــوا: »الّنا����ش ق���د يك���ون من الإِْن����ش ومن الج���ّن، واأ�شُل���ُه )اأ

وكامه���م هذا يوؤّكد اأّن )الّنا����س( »م�شتقٌّ من )الّنو�ش(، وهو الّتح���ّرك، وهو على هذا 

�شامٌل للمالئكة اأي�شاً، ومّمن �شّرح من اأهل اللغة باأّن )الّنا�ش( يكون من الإِْن�ش ومن 

 « ،
(4(

الج���ّن الإم���اُم اأبو اإبراهيم اإ�شحاق بن اإبراهيم الفارابّي في كتابه )ديوان الأدب(«

، وهذا يعني اأّننا ن�ص���تطيُع اأن نقول: 
(5(

ْن�ِشّي اأي�شاً«
َ
و)الإِْن����ش(، الب�ش���ر، الواحُد اإِْن�ِشّي و اأ

اإِْن�ٌس كثيٌر كما تقول: ب�صٌر كثير، وتقول: اإِْن�ِصيٌّ واحٌد كما تقول: ب�صرّي واحٌد. وفي الحديث 

)1)  الأزهري، محمد بن اأحمد ))282 - 370 ه�(: تهذيب الّلغة، ج3، �س88، دار ال�صادق للطباعة والن�صر، د. 

ت.

)2)  الألُّو�ص���ي، �ص���هاب الدين )1217-1270ه�(: روح المعاني في تف�ص���ير القراآن العظيم وال�صبع المثاني، عند 

تف�صيره الآية 8 من �صورة البقرة.

)3)  راجع: � الفيروزاآبادي: القامو�س المحيط، ف�صل النون.

حاح في اللغة، ماّدة )َنَو�َس(   � الجوهري، اإ�صماعيل بن حماد )000 ـ 393 ه�(: ال�صّ

 � الر�صى ال�صغاني، الح�صن بن محمد )577 ـ 650 ه�(: العباب الزاخر، مادة )َنَو�َس( 

 � مرت�صى الزبيدي، محمد بن محمد )1145 ـ 1205 ه�(: تاج العرو�س من جواهر القامو�س، مادة )َنَو�َس( 

َن�َس(، ج1، �س170، وم���ادة )َنَو�َس(، 
َ
 � اب���ن منظ���ور، محمد ب���ن مكرم )630 ـ 711 ه�(: ل�ص���ان العرب، م���ادة )اأ

ج14�س382، دار �صادر، بيروت � لبنان، ط1. 

)4)  البقاع���ي، بره���ان الدي���ن )809 - 885 ه����(: نظم ال���درر في تنا�ص���ب الآيات وال�ص���ور)ُيعرف ب�)تف�ص���ير 

البقاعّي(،عند تف�صيره الآية 18 من �صورة الأنعام.

)5)  ابن منظور: ل�صان العرب، ج1، �س170.
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، التي تاألف البيوت، والم�صهور فيها ك�صر الهمزة، 
(1(

اأّنه نهى عن الُحُمر الإْن�صّية يوَم خيبر

.
(2(

من�صوبة اإلى )الإْن�س(، وهم بنو اآدم، والواحُد اإْن�صّي«

نا�س( اأو )الّنا�س( ُتطلُق على جماعة الّنا�س 
ُ
 مما �صبق ن�صتنتُج اأّن )الإْن�س( وجمعه )اأ

من الب�ص���ر م���ن ِوْلِد اآدمQ على وجه الحقيقة، فهل ي�ص���ّح اأن يطل���ق مثل ذلك على 

الجّن على ما ذهب اإليه �صاحب القامو�س وا�صتبعده ال�صيخ البهائّي؟ 

 حكى ابن خالويه، قال: »قالت العرب: نا�ٌش من الجّن، وهو مجاٌز، اإذ اأ�شُلُه في بني 

، اإّن اإطاَق )الإْن�س( على الجّن �ص���رٌب من المجاز، وهو ا�صتعمال ل و�صوَح فيه، 
(3(

اآدم«

لأّن م�ا يقابل الجّن )بح�صب الإ�صتعمال( هو الإْن�س، والإ�صتعمال اأعّم، ومن المتبادر اإلى 

الّذهن اأن )الإْن�س( من�ص���رٌف عن الجّن، وهذا هو المّطرد، وما اأوردْتُه بع�س المعاجم 

والكت���ب الأدبّي���ة من اإطاق )الإْن�س( على الجّن على وج���ه الحقيقة غير ثابٍت، ول دليل 

ريَد به: قوٌم من 
ُ
عليه، وهو في الب�ص���ر واأبناء اآدم وا�ص���ح الِدللة، قولهم: نا�ٌس من الجّن اأ

الجّن، اأو طائفة من الجّن، ت�صبيهًا لهم بالإْن�س، وحمُل ال�صيء على ال�صيء اإذا اتفقا من 

وج���ٍه جائٌز، ومثله ما رواه الفراء، قال: » قال بع����شُ العرب، وهو يحّدث: جاء قوٌم من 

وِحَى 
ُ
نا�ٌش من الجّن. وقال ج���ّل وعّز {قُْل أ

ُ
الج���ّن فوقف���وا، فقيل: َمْن اأنت���م؟ فقالوا: اأ

فجع���ل الّنفر من الجّن 
(4(

ِ َفَقالُوا إِنهَّا َس��ِمْعَنا قُْرآَنًا َعَجًب} نهَُّه اْس��َتَمَع َنَفٌر ِمَن الِْجنهّ
َ
إِلَىهَّ أ

نِْس َيُعوُذوَن بِرَِجاٍل ِمَن  نهَّ��ُه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اْلِ
َ
كم���ا جعله���م من الّنا�ش، فقال جّل وعّز {َوأ

)1)  �ص���األ محمد بن م�ص���لم اأبا جعفر Q عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير، فقال: حاٌل، ولكّن 

النا�س يعافونها، واإنما نهى ر�ص���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه واآله عن اأكل لحوم الحمر الإْن�ص���ّية بخيبر لئا تفنى 

ظهورها، وكان ذلك نهي كراهة ل نهي تحريم. ولباأ�س باأكل لحوم الحمر الوح�صية. )َمن ل يح�صره الفقيه، 

باب:الحال والحرام من لحوم الّدواب، رقم الحديث: 4197)

)2)  ابن منظور: ل�صان العرب، ج1، �س170.

)3)  الأندل�ص���ّي، اأبو حّيان )654 - 745ه�(: البحر المحيط، عند تف�ص���يره الآية 8 من �صورة البقرة، دار الفكر، 

بيروت الطبعة الثانية، 1403هـ..

)�صورة الجّن: الآية1)   (4(



دهدهات نحوقا عند الشيخ البهائي

- 240 -

، »وذلك اأّن المعهوَد في 
(2(

 ف�شّمى الّرج���ال من الجن والإْن�ش«
(1(

الِْج��نهِّ فََزاُدوُهْم رََهًقا}
الكالم اإذا قيل للنا�ش: َمن اأنتم؟ قالوا: نا�ٌش من بني فالن، فلّما كثَر ذلك ا�شتعملوه 

ف���ي الجّن على المعهود م���ن كالمهم مع الإْن�ش، وال�شيُء ُيحمُل على ال�شيِء من وجٍه 

، وعليه يك���ون قولنا: نا�ٌس من الجّن مجازًا، 
(3(

يجتمع���ان في���ه واإْن تباينا من وجٍه اآخر«

والحقيقة: نا�ٌس من بني فان من الب�صر من ِوْلِد اآدم.

 ثّم اإّن )الإْن�َس( و�ص���َع مقابل )الجّن(، فكما اأّن الأّوَل يخت�ّس بالّظهور والم�ص���اهدة 

َن�ِش 
َ
: »واأ�شُل الإْن�ش والأ العينّية، فاإّن الآخر يخت�ّس بالخفاء وعدم الروؤية، قال الأزهريُّ

َن�ْشتُه واأِن�ْشته: اأي اأب�شرته، وقيل لالإْن�ش 
َ
والإن�شان من الإينا�ش، وهو الإب�شار، يقال: اأ

اإْن�ٌش لأّنهم ُيوؤن�شون: اأي ُيب�شرون، كما قيل للجَن ِجّن لأّنهم ل يوؤن�شون اأي ل يرون..

ق���ال نفطوي���ه: �ُشّمَي الإْن�شّي���ون اإْن�شيّين لأّنهم ُيوؤن�شون، اأي: ُي���رون، و�ُشّمَي الجّن ِجّناً 

.
(4(

لأّنهم مجتّنون عن روؤية الّنا�ش، اأي: متوارون«

 اأق���ول م���ا قاله ال�ص���يخ البهائّي واآخ���رون اأّن اللغ���ة العربّية اأوج���دت لفظيين لقومين 

مختلفي���ن، اأحدهم���ا )الإْن�س( وهم جماعة الّنا�س من قوم الب�ص���ر م���ن اأبناء اآدم، وهم 

يرون بالأب�ص���ار، وثانيهما )الجّن( وهم قوٌم اآخرون مت���وارون عن الروؤية، لهم عالمهم 

الخا�س المنف�صل عن عالم الإْن�س، وَمن ُيطلق )النا�س( و )الإْن�س( ويريد منها )الإْن�س 

والجّن( على حدٍّ �ص���واء على وجه الحقيقة فاإّن راأيه ُمجاٍف للحقيقة والواقع وُم�ص���تبعد، 

على ما قاله ال�صيخ البهائّي.

)�صورة الجّن: الآية6)  (1(

)2)  الفراء: معاني القراآن، ج3، �س302، دار ال�صرور، بيروت � لبنان، د. ت..

)3)  ابن منظور: ل�صان العرب، ج1، �س170.

)4)  الأزهرّي: تهذيب اللغة، ج13، �س89.
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تخطئا: 

 ق���ال ال�ّص���يخ البهائّي: »زعَم ق���وٌم اأّن و�ش���ع )نعَم( و )بئ����ش( لالإقت�ش���اد في المدح 

.
(1(

والّذم، ولي�ش كذلك، بل و�شعها للمبالغة في ذلك«

 اإّن الفعلي���ن الما�ص���يين الجامدي���ن )نع���م و بئ�س( هما لإن�ص���اء الم���دح والّذم، قال 

ال���رازّي: »)ِنْعَم( منق���وٌل من قولك: َنِعَم ف���الٌن اإذا اأ�شاَب نعم���ًة، و)ِبْئ�َش( منقوٌل من 

 ،
(2(

َبِئ�َش فالٌن اإذا اأ�شاب بوؤ�شاً، فُنقال اإلى المدح والّذم، ف�شابها الحروف فلم يت�شّرفا«

وا�صت�ص���هاد ال�ّصيِخ البهائّي على )نعم وبئ�س( باآيتين قراآنيتين تدّعمان راأيه، الأولى قوله 

، والثانية قوله تعالى 
(3(

ِ ُهَو َمْواَلُكْم فَنِْعَم الَْمْوَل َونِْعَم النهَِّصيُر} تعال���ى {َواْعَتِصُموا بِاللهَّ

.
(4(

َواُهْم َجَهنهَُّم َوبِئَْس الِْمَهاُد}
ْ
{َوَمأ

 ف���ي الآي���ة الأولى ُيثني اهلل على نف�ص���ه، فهو يمّجد ذاته وُيعّظُم �ص���فاته، وفي الثانية 

ي�صف �صبحانه النار التي توّعد بها الكّفار.

 اإّن اإع���راب جمل���ة الم���دح اأو الّذم نمّثل ل���ه باإعراب قوله تعالى {ُه��َو َمْواَلُكْم فَنِْعَم 

 جمل���ة خبرّية تاّمة، و{فَنِْعَم 
(6(

، فقول���ه تعالى {ُهَو َمْوالَُكْم}
(5(

الَْم��ْوَل َونِْعَم النهَِّصيُر}
 جملة م�ص���تقّلة �ص���يقت للمدح؛ ويمك���ن اأن تكون )مولكم( بدًل 

(7(

الَْمْوَل َونِْعَم النهَِّصيُر}
 
ُ
من )اهلل(، والجملة المدحّية خبٌر، والمخ�صو�س بالمدح م�صمٌر، اأي: )نعَم المولى اهلل

(، وكّل ما كان ِمْن حماية هذا المولى وَمْن كان في حفظه كان اآمنًا من 
ُ
ونعَم الن�صيُر اهلل

الآفات م�صونًا من المخلوقات. 

)1)  ال�صيخ البهائي: الك�صكول، ج2، �س237.

حاح، �س 16، مكتبة لبنان، بيروت، 1993م. )2)  الرازي، عبد القادر: مختار ال�صّ

�صورة الحج: الآية78  (3(

�صورة الرعد: الآية18  (4(

�صورة الحج الآية: 78.  (5(

)م.ن(.  (6(

)م.ن(.  (7(
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 اإّن َم���ن زعَم اأّن )نعم( و )بئ�س( لاإقت�ص���اد في المدح وال���ذم جعَل )األ( التعريف 

في فاعل )نعم وبئ�س( لاإ�صتغراق، ل على �صبيل الحقيقة بل على �صبيل المجاز، {َفِنْعَم 

اْلَمْوَلى} )األ( التعريف في )المولى( هي اإ�صتغراقّية على �صبيل المجاز، والمخ�صو�س 

هو جمي���ع الجن�س، لجمعه ما تف���ّرق في غيره من 
(1(

بالم���دح )اهلل( المح���ذوف المعلوم

الكمالت، وجعلَت )اهلل( وجميع الجن�س مبالغًة ل�صتغراقه جميع كمالت جن�س المولوّية، 

ولم َتق�صْد من ذلك اإل مدحه.

 واأّم���ا الذي���ن يجعل���ون )األ( التعريف ف���ي فاعل )نع���م و بئ�س( للجن�س على �ص���بيل 

الإ�ص���تغراق ف���اإّن )األ( عندهم في )المولى( تفيد الإحاطة وال�ّص���مول حقيقًة ل مجازًا، 

ويك���ون الجن����س عندهم كّله ممدوحًا، وهن���ا )المولوّية(، والمخ�ص���و�س بالمدح )اهلل( 

( من���درٌج تحت جن�س المولوّية، في�ص���مله الم���دح، ويكون 
ُ
المح���ذوف )نعَم المول���ى اهلل

المدُح قد وقَع اأّوًل على الجن�س كّله على �ص���بيل ال�ّصمول حقيقًة )المولى(، ثّم على �صبيل 

المخ�ص���و�س بالمدح )اهلل(، فيكون المخ�صو�س قد ُمدَح مّرتين: مّرة مع غيره لدخوله 

في عموم الجن�س، لأّنه فرٌد من اأفراد ذلك الجن�س، ومّرًة على �ص���بيل التخ�ص���ي�س، لأّنه 

قد ُخ�ّس بالذكر، ولذلك ُي�صّمى بالمخ�صو�س.

 اإّن الغر�س من جعل )األ( لاإ�ص���تغراق وال�ّص���مول على �ص���بيل الحقيق���ة هو المبالغة 

ف���ي اإثبات الم���دح للممدوح والذم للمذم���وم، بجعلك المدح وال���ّذم للجن�س، الذي يكون 

المخ�صو�س فردًا منه، والجن�س يذكر تنبيهًا على اأّن المخ�صو�س بالمدح اأف�صُل جن�صه، 

واأّن كّل ف�ص���يلة تفّرقت في جميع الجن�س هي مجتمعٌة في المخ�ص���و�س بالمدح اأو الذم، 

ويكون مبّينًا المرام من الإجمال في مدح الجن�س اأو ذمه على �صبيل المبالغة.

)1)  يجوز اأن ُيقت�ص���ر على ذكر الجن�س وُي�ص���مر المق�ص���ود بالمدح اأو الذم اكتفاءًا بتق���ّدم ذكره، كما جاء في 

اٌب} �صورة �س: الآية30 اأي: نعَم العبُد �صليماُن، فحذف  وهَّ
َ
الترتيل {َووََهبَْنا لَِداُووَد ُسلَيَْماَن نِْعَم الَْعبُْد إِنهَُّه أ

اإ�صمه )المخ�صو�س بالمدح( لتقّدم ذكره، وِعلم المخاطب به.
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ُم َوِبْئ�َس  َواُهْم َجَهنَّ
ْ
 وم���ا قلن���اه في )ِنْعَم( نقوله في )ِبْئ�َس( في مثل قوله تعال���ى {َوَماأ

اْلِمَه���اُد} فالمخ�ص���و�س بالّذم مح���ذوٌف، تقديره )وبئ�س الم�ص���يُر جهّن���ُم( فالجن�س 

كّله مذموٌم وهنا )بوؤ�س الم�ص���ير(، والمخ�ص���و�س بالّذم )جهّن���م( مندرٌج تحت جن�س 

)الم�ص���ير البائ�س(، وتكون )جهّنم( قد ُذّمت مّرتي���ن: اأولهما لدخولها مع غيرها في 

عموم الجن�س، وثانيهما على �صبيل التخ�صي�س، لأّنه ُخ�سَّ بالذكر.

 َمْن يرى اأّن الجملتين الإن�صائّيتين غير الّطلبّيتين المرّكبتين 
َ
 اإّن ال�ّصيخ البهائّي خّطاأ

م���ن فعل���ي المدح والّذم قد و�ص���عتا لاإقت�ص���اد في الم���دح والّذم، و�ص���ّحَح اأن تكونا قد 

و�ص���عتا للمبالغة على �ص���بيل اإ�ص���تغراق المدح والّذم، فنمدُح اأو نذمُّ الجن�َس كلَُّه من اأجل 

�س المخ�صو�س بالمدح اأو الّذم بالّذكر، فتكون  المخ�ص���و�س بالمدح اأو الّذم، ثّم نخ�صّ

الإحاطُة بهما و�صموليتهما حقيقًة ل مجازًا، وهذا معنى المبالغة في المدح اأو الّذم الذي 

ق�صده ال�صيخ البهائّي.

: تصوقٌ  منطقير

 �ص���ّوَب ال�ص���يُخ البهائيُّ تعريف النح���اة للتمييز، فالتميي���ز عندهم »الم���راد به رفع 

الإبه���ام واإزال���ة الّلب����ش، والمخاِط���ب ينّب���ه عل���ى المراد بالّن����ش على اأح���د محتمالته 

، وت�ص���ويب البهائ���ّي ينطلق من اأّن 
(1(

تبيين���اً للغر����ش، ولذل���ك �ُشّمَي تمييزاً وتف�شيراً«

»التميي���ز رّبم���ا ل يرف���ع الإبه���ام، ومن���ه التمييز الذي قال���وا عنه اإّن���ه للتاأكيد، كما في 

، ومقت�صى البحث يحّتُم اأن 
(2(

ِ اثَْنا َعَشَر َشْهًرا}« َ ��ُهورِ ِعنَْد اللهّ ةَ الشهُّ قوله تعالى {إِنهَّ ِعدهَّ

نقّدَم مقّدمتين، الأولى تتعّلق بالتمييز والثانية تتعّلق بالتاأكيد.

ل للزمخ�صري،ج2، �س36، دار الكتب العلمّية، بيروت �  )1)  ابن يعي�س المو�صلي)553 - 643 ه�(: �صرح المف�صّ

لبنان، ط1، 2001م.

)2)  البهائي: الك�صكول، ج2، �س236.
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 التمييز اإ�ص���ٌم نكرٌة ُيذكُر تف�ص���يرًا للمبهم من ن�ص���بٍة اأو ذات، فالأول نحو )طاَب زيٌد 

نف�ص���ًا( حيث اأ�ص���ندنا الّطيبَة اإل���ى زيد، والمراد تبيان �ص���يٍء من اأ�ص���يائه، وهي كثيرة، 

فجاء التمييز)نف�ص���ًا( لإبانة ن�ص���بة الّطيبة اإلى زيد، فهو طاَب نف�صًا ل قلبًا ول ل�صانًا ول 

غيرهم���ا.. واأّما تمييز الذات كقولنا: عندي رطٌل زيتًا، فاإّن التمييز )زيتًا( لم ياأِت لرفع 

اإبه���ام ف���ي الجملة واإّنم���ا لرفع اإبهام )الرط���ل(، اإذ هو مقداٌر ُيوزن به، ويحتمُل اأ�ص���ياء 

كثيرة من الموزونات كالّزيت والع�صل وال�ّصمن وو.. والأ�صماء المبهمة الّدالة على الّذات، 

والتي ياأتي التمييز ليزيل اإبهامها هي: العدد، الم�صاحة، الكيل، الوزن، وكّلها تحتاُج اإلى 

اإبانتها بالأنواع، لأّنها تقع على اأ�ص���ياء كثيرة، فاإذا قلَت: )عندي ع�صرون( اإحتمل دنانير 

ودراهم وعبيدًا وغيرها من المعدودات، فوجَب لذلك اإبانتها بالّنوع.

 واأّما التوكيد فهو �صربان: لفظّي ومعنوّي.

 فالّلفظّي يكون بتكرار الّلفظ، كقولك: �ص���ربت زي���دًا زيدًا، اأو بتكرير الجملة فتتاأّكُد 

الجملة باأ�صرها، كقولك: �صربُت زيدًا �صربُت زيدًا.

 واأّم���ا التوكيد المعنوّي فيكون باألفاظ محّددة، ك�)نف�ص���ه، وعينه، واأجمع، واأجمعون، 

وكّلهم..(، وبها نكّرُر المعنى دون لفظه، كقولك: راأيُت زيدًا نف�َصُه.

 وفائدة التوكيد تكمُن في تمكين المعنى في نف�س المخاطب، واإزالة الغلط في التاأويل 

»فيجع���ل الأم���َر م�شتقراً متحّققاً، بحيث ل ُيظّن به غيره، فيدفع المتكّلم �شرر غفلة 

ال�ّشامع، اأو الظّن به الغلط«.

 و�صّوَب ال�ّصيُخ البهائّي تعريَف النحاة بقوله »اإّن التمييز ل يكون الغر�ش منه دائماً 

داً«، خافًا لكثير من العلماء، وا�صت�صهَد على ذلك بقوله  رفع الإبهام واإّنما قد ياأتي موؤكِّ

، ف�)�صهرًا( تمييٌز من�صوٌب، بيَد اأّنه 
(1(

ِ اثَْنا َعَشَر َشْهًرا} َ ُهورِ ِعنَْد اللهّ ةَ الشهُّ تعالى {إِنهَّ ِعدهَّ

ل يرفُع اإبهامًا ول يزيل لب�ص���ًا عن العدد )اثنا ع�ص���ر(، واإّنما وظيفة التمييز هنا التاأكيد 

�صورة التوبة الآية: 36.  (1(
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على )عّدة ال�ّص���هور(، فلو قلنا )اإّن عّدَة ال�ّص���هوِر عنَد اهلِل اثنا ع�ص���َر( لما اأبهم المعنى 

ول التب����س، لأّن الّذات معروف���ة، وعليه تكون وظيفة التمييز التاأكي���د، ومثُل ذلك قولك: 

عدُد �صفحاِت الكتاِب اثنا ع�صَر، فاإّن الّذات العدد )اثنا ع�صر( غير مبهٍم ول لب�س فيه، 

والمراد مفهوم اأي )اثنا ع�ص���ر �ص���فحًة( لأّن الم�ص���اف اإليه )�صفحات( اأبان المق�صود 

م���ن الع���دد، واإذا ثّبتنا التميي���ز بعد العدد في مث���ل ذلك يكون الغر����س التوكيد ل اإزالة 

الإبهام والّلب�س عن العدد، ولو قلنا: )في القرية اثنا ع�ص���َر( لكان الكام غام�صًا مبهمًا 

لإبهام العدد، فهو يحتمُل اأ�صياَء كثيرًة من المعدودات ك�)بيتًا اأو رجًا اأو عينًا..( ويكون 

التمييز في مثل هذا لزمًا وواجبًا لإزالة الإبهام عن العدد، لأّنه يقع على اأ�صياَء كثيرة. 

 اإّن ت�ص���ويَب ال�ّصيخ البهائّي له وجٌه وجيٌه، والتعديل الذي اأدخله على التعريف ُيلتفُت 

ِز هو تمييٌز   المميَّ
ِ
اإليه، قال »التمييز ما ي�شلُح لرفع الإبهام« فما كان �صالحًا لرفِع اإبهام

وتف�ص���يٌر وتبييٌن، فالتمييز عند البهائّي يجب اأن يكون �ص���الحًا لإزالة الإبهام اأو الّلب�س، 

فيكون �صرورّيًا في الجملة، ومن دونه ل ي�صتقيم المعنى ول يكتمل، ويكتنفه الإبهام.

 وقد اأعمَل ال�ص���يُخ البهائيُّ ح�ّصه الأ�ص���ولّي في النحو، قال »التمييز هو ال�شيُء الذي 

، فالتمييز هو الإ�ص���م الذي 
(1(

يلزم من العلم به العلم ب�شيٍء اآخر، على الدليل الثاني«

ي�ص���لُح اأن يكون كا�ص���فًا عن العلم بالمميَّز، ومن دونه يبقى الكام غام�صًا ملتب�صًا، كما 

قّدمنا، فالتمييز الذي يرفع الإبهام هو ذاك الإ�ص���ُم الذي ل يّت�ص���ُح العلم بالمميَّز اإن لم 

ز، فالأول هو ال���ّدال والثاني هو المدلول، على ما ذكر الأ�ص���ولّيون،  يّت�ص���ح العلم بالمميِّ

رَب زيٌد  ومثل ذلك اأن بدل البع�س من الكّل قد يجري مجرى التاأكيد، وذلك كقولك: �صُ

ظه���ُرُه وبطُنُه اأو يُدُه ورجُلُه، فقد نعرب )ظهُرُه وبطُنُه اأو يُدُه ورجُلُه( بدَل بع�ٍس من كّل، 

ثّم ُي�ص���تفاد من المعطوف والمعطوف عليه معًا معنى )كّله(، فيجوز اأن يكون ارتفاعهما 

على البدل وعلى التوكيد.

)1)  م. ن : ج2، �س236.
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 ومث���ل ه���ذا التوكيد يفيُدُه الجار والمج���رور كقولك: في الدار زيٌد قائ���ٌم فيها فتعيُد 

)فيها( توكيدًا، قال ابن ال�ّص���ّراج: » الحرف اإّنما يكّرر مع ما ات�شل به ل �شّيما اإذا كان 

 فجعل )فيها( 
(1(

ا الهَِّذيَن ُس��عُِدوا فَفِى الَْجنهَّ��ةِ َخالِِديَن فِيَها} مهَّ
َ
عام���اًل، كقوله تعالى {َوأ

 .
(2(

داً« توكيداً و )ففي الجّنة( موؤكَّ

اإ�صكاٌل وتخريٌج متكّلٌف

 ويتعّر�ُس ال�ص���يُخ البهائيًّ في ك�ص���كوله اإلى م�ص���األة الفرق بين عطف البيان والبدل، 

يق���ول: »الف���رُق ال���ذي اأبدوه بين الب���دل وعطف البي���ان، رّداً على َمْن لم يف���ّرق بينهما 

���ارُب الرجل زيد(، مم���ا يمتنُع جعلُه  كال�ّشي���خ الّر�ش���ي، ُي�ش���كُل بنحو قول���ك )جاء ال�شّ

ارب( توطيًة،  وا عليه، وذلك اإذا ق�شدَت الإ�شناَد اإلى )زيد( واأتيَت ب�)ال�شّ بدًل، كما ن�شّ

 ،
(4(

 التلّفُظ بمثل هذا اللفظ«
(3(

وق���د ُيتكّل���ُف باإّنه اإذا ق�شد مثل ذلك الق�شِد لم َيُج���ِز

ونحن نقّدم لذلك بمقّدمة تتناول البدل وعطف البيان.

 الب���دُل هو التابع المق�ص���ود بالحكم با وا�ص���طة بينُه وبين متبوعه، فلو قلنا: و�ص���َع 

الإماُم علَم النحو، فاإّن العبارة ي�ص���وبها بع�س النق�س والو�ص���وح المعنويين، اإذ ت�صرئُب 

الّنفو����سُ لمعرفة هذا )الإمام( الذي و�ص���َع علَم النحو، ولو قلنا: و�ص���َع الإماُم عليٌّ علَم 

النحو يكون ذلك الّنق�ُس المعنويُّ قد زال، لأّن )علّي( المق�ص���ود بالحكم ين�ص���ب و�صُع 

���حه  النح���و اإلي���ه، ولّما جاء البدل )علّي( ق���ّوى المتبوع)الإمام( وعّين المراد منه وو�صّ

، ويكون المتبوع)المبدل منه( قد ُذكَر توطئة للبدل 
(5(

»واأزاَل الّتوّهم ورفع الّلب�ش عنه«

لُي�صتفاد من مجموعهما ف�صَل توكيد وبيان، ل يكوُن اإذا ُذكَر اأحدهما دون الآخر. والذي 

�صورة هود: الآية 108.   (1(

)2)  ابن ال�ّص���راج النحوي، محمد بن �ص���هل: الأ�ص���ول في النحو، ج2، �س20، موؤ�ص�ص���ة الر�صالة، بيروت � لبنان، 

ط3، 1988م.

)3)  في الأ�صل )لم يجزا( وهو خطاأ ل يخفى.

)4)  ال�صيخ البهائّي: الك�صكول، ج2، �س173.

)5)  ابن يعي�س: �صرح المف�صل للزمخ�صري، ج2�س258.
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علي���ه الإعتماد من الإ�ص���مين � البدل والمبدل منه � هو الثان���ي، ويذكر الأول توطئًة لبيان 

الثاني.

 واأّم���ا عطُف البيان فهو تابٌع جامٌد يخالُف متبوعه في لفظه ويوافقه في معناه المراد 

منه الّذات، وغر�صه تو�صيح الّذات اإذا كان المتبوع معرفًة، كقولك: �صار الح�صيُن بُن علّي 

نحو الكوفة، وتخ�صي�ص���ها اإذا كان نكرًة، كقولك: اأ�ص���غيُت اإلى ما قلَت فاإذا كلمٌة خطبٌة 

ا�ص���تهوِت الأفئدة. ف�)الح�ص���ين( في المثال الأول م�صترٌك بين اأفراٍد متعّددة، وهو يحتاُج 

اإلى مزيد اإي�ص���اح وتبيين يزيل عن الّذاِت �ص���ائبَة الإبهام، والمق�ص���ود من )الح�صين( و 

)اب���ن علّي( ذات واح���دة، ولكّن الثانيَة اأو�ص���حت الأولى مع اأّنها تخالفه���ا لفظًا ل معنى 

�صت الّنكرة التي قبلها  وذاتًا.. و�ص���بيُه ذلك في المثال الثاني، فاإّن الكلمة )خطبٌة( خ�صّ

بع�س التخ�صي�س، وحّددت �صيوعها واإبهامها بع�س الّتحديد، والمراد منهما ذاٌت واحدة.

 ومّما تقّدم ن�صتنتُج اأّن البدل وعطف البيان يف�صل بينهما خيٌط رفيع لم يَرُه الّر�صى 

الأ�ص���تراأبادي، ول���م يفّرْق بينهما، قال: »واأنا اإلى الآن لم يظه���ْر لي فرٌق جليٌّ بين بدل 

، واأّما الذين 
(1(

ال���كّل م���ن الكّل وبيَن عطف البيان، بل ل اأرى عطَف البي���ان اإل البدل«

فّرق���وا بينهما م���ن الّنحاة فاإّنهم قالوا اأّن »البدل يعمُل في���ه العامل على تقدير تنحية 

، فل���و قلت: و�ص���َع الإمام عليٌّ عل���َم النحو وحذف���َت )الإمام( 
(2(

الأول)المب���دل من���ه(«

واأحلل���َت محّل���ه )علّي( لجاَز التركيب، فنقول: و�ص���َع عليٌّ علَم النح���و، ولكّنه تركيٌب قد 

 ،
(3(

به���َم بع�َس الإبهام، لذلك نذكر الأول )الإمام( »كالتوطئة والب�شاط لذكر الثاني«
ُ
اأ

وُي�صتفاُد من مجموعهما ف�صَل بياٍن وو�صوٍح وتوكيٍد ل يكون بذكر اأحدهما دون الآخر. 

)1)  الّر�ص���ى الأ�ص���تراأبادي، محمد بن الح�ص���ن ).. � نحو 686 ه�(: �ص���رح الّر�ص���ى على الكافية، ج2، �س379، 

جامعة قار يون�س، 1978م.

)2)  ابن يعي�س: �صرح المف�صل للزمخ�صري، ج2، �س274.

)3)  م. ن: ج2، �س275.
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����ُس الّذات نف�ص���ها »وهو يك���وُن بالأ�شماء  ���ُح اأو ُيخ�صّ واأّم���ا عط���ُف البيان فاإّنه يو�صّ

ال�شريحة، غير الماأخوذة من الفعل كالُكنى والألقاب، نحو قولك: �شربُت اأبا محمٍد 

زي���داً واأكرم���ُت خالداً اأب���ا الوليد، بّينَت الُكني���َة بالَعلم، والَعلَم بالُكني���ة، فعطُف البيان 

اإّنم���ا ه���و تف�شي���ر الأول با�شم اآخر م���رادف له يكون اأ�شهر منه ف���ي الُعرف والإ�شتعمال 

، وعطف البيان يجري على ما قبله في 
(1(

م���ن غي���ر اأن يت�شّمَن �شيئاً من اأحوال ال���ّذات«

التعريف، ولي�س كذلك البدل..

 ويتبّي���ُن الفرُق بين البدل وعطف البيان من خال المثل الذي اأورَدُه ال�ص���يُخ البهائيُّ 

ارُب الرجِل زيٍد(، فالّنحاة الذين يفّرقون بين البدل وعطف البيان ل ُيجيزون  )جاء ال�صَ

اعتب���ار )زيد( اإل عطف بيان ل بدًل، واعتباره عطف بيان من الم�ص���ائل الجائزة معنى 

���فة وهو مّت�ص���ٌق مع حّد  ونح���وًا، لأّن )زي���د( ج���رى بالّن�ص���بة اإل���ى )الّرجل( مجرى ال�صّ

فات، واإّن التابع )عطف  عطف البيان الذي تجري فيه الأ�ص���ماء ال�ص���ريحة مجرى ال�صّ

البيان( خاٍل من )األ(، والمتبوع مقترٌن بها مع اإعرابه م�ص���افًا اإليه، والم�ص���اُف اإ�ص���ٌم 

ارُب الرجِل زيٍد(،  م�ص���تٌق اإ�صافته غير مح�صة، نحو ما مّثل به ال�صيُخ البهائيُّ )جاء ال�صَ

���ارب( هو العامل في ما بعده، وهو اإ�ص���ٌم م�صتقٌّ م�صاٌف. )الّرجل( متبوٌع معّرٌف  ف�)ال�صّ

ارب(، واإ�صافته غير مح�ص���ة. )زيد( تابٌع خاٍل من )األ(،  ب�)األ(، وم�ص���اٌف اإلى )ال�صّ

والمتبوع قبله مقترن بها، لذا تحّتَم اإعرابه عطف بيان ل بدًل.

 وعلي���ه، يجُب اإعراب )زيد( عط���ف بيان ل بدًل، لأّن البدل عل���ى نّية تكرار العامل، 

وماحظ���ُة وجوده قبل التاب���ع كوجوده قبل المتبوع »لأّن حكم البدل اأن يقّدَر في مو�شع 

���ارب( في المتبوع )الرجل( لو جعلن���اه عامًا للتابع )زيد(،  ، فالعام���ل )ال�صّ
(2(

الأول«

���ارُب زيٍد( لم يُجْز، لأّن فيه ف�ص���ادًا اإعرابيًا، و�ص���بُب هذا الف�ص���اد اأّن  وقلنا: )جاء ال�صّ

ارب( م�ص���تٌق مقترٌن ب�)األ(، والم�صاف اإليه )زيد( غير مقترن  العامل الم�ص���اف )ال�صّ

)1)  م. ن : ج2، �س272.

)2)  م. ن : ج2، �س275.
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ارُب  بها، فتمتنُع الإ�ص���افُة غير المح�ص���ة في مثل هذا، وت�ص���حُّ في مثل قولنا )جاء ال�صَ

.
(1(

الّرجِل( ت�صبيهًا ب�)الح�صِن الوجِه(«

 تاأ�صي�ص���ًا على ما تقّدم، فاإّن اإ�ص���كاَل ال�ص���يخ البهائّي ينطلُق من اعتبار )ال�ص���ارب( 

���ارب(،  ���ارُب زيٌد(، ونعتبر )زيد( بدًل من )ال�صّ توطيًة للبدل)زيد(، فنقول )جاء ال�صّ

ون�ص���تفيُد من مجموعهما ف�ص���َل توكيد وبيان، وهذا الأمُر قا�ص���ه ال�ّص���يخ البهائّي قيا�صًا 

( حيث اعتبرنا »فيما تقّدم« )علّي( بدًل و)علّي(  خفّيًا على مثل قولنا )جاَء الإماُم عليٌّ

ارُب زيٌد(،  توطيًة وب�صاطًا له، ومثل هذا الأمر المعنوّي ُمتكّلف في مثل قولنا: )جاَء ال�صَ

لأّن���ه اإذا جاَز مثل ه���ذا الأمر المعنوّي فاإّنه ل يجوُز التلّف���ُظ بمثل هذا اللفظ والتركيب، 

اأي اإْن اأجْزنا المعنى فاإّن التركيب فا�ص���ٌد، فا ن�ص���تطيُع اأن نرفع )زيد( على اأّنه بدل من 

ارب(، فنقول: جاَء  ���ارب( بل يجُب ن�ص���به على اأّنه مفعوٌل به ل�ص���م الفاعل )ال�صّ )ال�صّ

ارُب زيدًا، وكذلك ل يجوز التركيب في مثل قولنا: جاَء ال�صارُب زيٍد باإ�صافة )زيد(  ال�صّ

ارُب  ارب( لأّن الإ�صافة بينهما ل ت�صّح اأن تكون غير مح�صة كقولنا )جاء ال�صّ اإلى )ال�صّ

ارب(،  الّرجِل( ت�ص���يبهًا ب�)الح�صِن الوجِه(، و�صبُب ذلك اأّن العامَل، وهو الم�صاف )ال�صّ

م�صتٌق مقترٌن ب�)األ(، والمعمول والم�صاف اإليه )زيد( غير مقترن بها، ول يجوُز ت�صبيُه 

هذه الإ�ص���افة ب�)الح�صِن الوجِه(، وعليه يكوُن اإ�صكاُل ال�ص���يِخ البهائيِّ فا�صدًا نحوّيًا واإن 

كان ل���ه وج���ٌه معنويٌّ ُمتكّلف، وال�ص���يُخ البهائّي نف�ص���ه قال: »مث���ُل ذلك الق�ش���د لم يجْز 

التلّف���ظ بمث���ل ه���ذا الّلفظ« لأّنه مماح���كات منطقّية بحتة، ل ُت�ص���من ول ُتغني من جوع 

علمّي اأو نحوّي، ونحن ن�صعى اإلى ت�صهيل النحو وتي�صيره ل تعقيده وتعميته واإلغازه!! 

 ومن التخريجات المتكّلفة محاولُة ال�ّص���يخ البهائّي الّذَب عن الزمخ�ص���رّي في ق�صّية 

تْرِفُوا فِيهِ َوَكنُوا 
ُ
نحوي���ة تتعّلق بتف�ص���ير )ما( في الآية القراآني���ة {َواتهََّبَع الهَِّذيَن َظلَُموا َم��ا أ

.
(2(

ُمْجرِِميَن}

)1)  م. ن : ج2، �س275.

�صورة هود، الآية: 116.  (2(
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�صياُق الآية يتناول نزول العذاب بالذين ظلموا، وقد ذكر �صبحانه �صببين ل�صتئ�صال 

المجرمين: الأّول: تركهم النهي عن الف�صاد، والثاني: اإّتباعهم ال�ّصهوات الدنيوّية، واإيثار 

الّلذات على اأمر الآخرة، فكانوا ُمجرمين.

 
(1(

تْرِفُوا فِيهِ}
ُ
 اإعتبَر الّزمخ�ص���ريُّ �صاحب )الك�ّص���اف( اأّن )ما( في قوله تعالى{َما أ

تْرِفُوا فِيهِ}، 
ُ
 على {َما أ

(2(

م�ص���درّية، وعطَف المقطَع الثاني من الآية {َوَكنُوا ُمْجرِِميَن}

 ،
(3(

واأّوَل المقطعين )اإّتبعوا الإتراَف وكونهم مجرمين، لأّن تابَع ال�ّصهوات مغموٌر بالآثام(

 ،
(4(

فه���م »اّتبع���وا ف���ي دنياهم ما ع���ّودوا م���ن النعيم واإيث���ار الّلذات عل���ى اأمر الآخ���رة«

و)ما( الم�ص���درّية ُتقّدُر مع �ص���لتها بم�ص���در ُيعرب بح�ص���ب موقعه في الجملة، وُتو�صُل 

بالفعل الما�ص���ي والم�صارع، لذا اأّوَل الزمخ�ص���ريُّ المقطع من الآية ب�)الإتراف وكونهم 

مجرمي���ن(، ومذهُب �ص���يبويه والجمه���ور اأّن »)ما( الم�شدرّي���ة حرٌف فال يع���وُد عليها 

�شميٌر من �شلتها، وذهَب الأخف�ُش وابُن ال�ّشّراج وجماعٌة من الكوفيين اإلى اأّنها اإ�شٌم، 

فتفتق���ُر اإل���ى �شمير، ف���اإذا قلَت: ُيعجُبني ما �شنع���ت فتقديُرُه عن���د �شيبويه: يعجُبني 

.
(5(

نَع الذي �شنعته« �شنُعَك، وعند الأخف�ش: يعجُبني ال�شّ

 اإّن اعتب���اَر الزمخ�ص���رّي )م���ا( م�ص���درّية في الآية دفَع ابن ه�ص���ام الأن�ص���اري اإلى 

تغليط���ه بقوله »وللزمخ�شريِّ غلط���ٌة، فاإّنه جّوَز م�شدرّية )ما( في {َواتهََّبَع الهَِّذيَن َظلَُموا 

، وحّجُة اإبن ه�ص���ام اأّن )ما( اإ�ص���مّية 
(6(

تْرِفُوا فِيهِ} مع اأّن���ه قد عاد اإليها ال�شمير«
ُ
َم��ا أ

بمعنى )الذي( ولي�صت حرفًا م�صدريًا، لأّن ال�صمير المت�صَل في )فيه( يعوُد على )ما(، 

�صورة هود، الآية: 116.  (1(

�صورة هود، الآية: 116.  (2(

)3)  الزمخ�صري: الك�ّصاف، ج2، �س421. 

)4)  الفراء: معاني القراآن، ج2، �س30 و 31.

)5)  المرادي، الح�ص���ن بن قا�ص���م)ت749ه�(: الجنى الّداني في حروف المعاني، �س332، دار الكتب العلمّية، 

بيروت � لبنان، 1992م.

)6)  ابن ه�صام الأن�صاري : مغني الّلبيب، ج1، �س403.
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وال�صمائر تعوُد على الأ�صماء ول تعوُد على الحروف..

 اإّن ال�ص���يَخ البهائيَّ في ك�ص���كوله، وباإ�ص���ارة لطيف���ة، اأراَد اأن ُيخرج الزمخ�ص���رّي من 

غلطته، على حد و�صف اإبن ه�صام، فقال: »وقد ُيذبُّ عن جار اهلل باأّن �شمير )فيه( يعوُد 

، حيث اأرجَع ال�صيُخ البهائيُّ ال�صمير في 
(1(

اإلى الّظلم المفهوم من {َظلَُمواْ} في الآية«

)في���ه( اإلى معنى )الّظل���م( المنتزع من الفعل المذكور في الآي���ة {َظلَُموا}، ولم يرجع 

ال�ص���مير اإلى )ما(، واإذا كان ذلك كذلك فاإّنه ل �ص���يَر من اعتبار )ما( م�صدرّية، وهي 

م���ع ما بعدها في تاأويل م�ص���در واقع في محل ن�ص���ب مفعول به للفع���ل )اتبع(، والتاأويل 

)اتب���َع الذي���ن ظلموا الإتراَف( اأي: ال�ص���هوات المغمورة بالآثام، ويك���ون المقطع الأخير 

من الآية{َوَكنُوا ُمْجرِِميَن} جملًة اإعترا�ص���ّيًة، وهي حكٌم على الذين اأترفوا )باأّنهم قوٌم 

مجرم���ون(، واأه���ل المعاني اأج���ازوا اأن ياأتَي الإعترا�ُس في اآخر ال���كام، واإن كان الأمُر 

، على ما جاء في ذيل ذّب البهائّي عن الزمخ�ص���رّي، واإذ ذاك ل 
(2(

»ل يخلو من تكّلف«

ُيلتف���ُت اإلى قول اأبي حّيان »ول ُي�شّمى هذا اعترا�شاً في ا�شطالح النحو، لأّنه اآخر اآية، 

 .
(3(

فلي�ش بين �شيئين يحتاُج اأحدهما اإلى الآخر«

(((  ولغزٌ
ٌ
دهدها

 يقول ال�ص���يخ البهائ���ّي: »اإذا �ش���ّدت )اأّن( مع معموليه���ا م�شّد الم�ش���در ُفتحت، واإل 

، هذا القول الأخير ُي�ص���بُه األغاز ال�ّص���يخ التي 
(5(

ُك�ش���رت، واإن ج���از الأمران جاز الأمران«

)1)  ال�صيخ البهائّي: الك�صكول، ج2، �س238.

)2)  م. ن : ج2، �س238.

)3)  الأندل�صي، ابو حّيان: تف�صير البحر المحيط، عند تف�صيره الآية 116 من �صورة هود. 

)4)  راجع : � ابن يعي�س: �صرح المف�صل للزمخ�صرين ج4، �س526.

 � الر�صى الأ�صتراأبادي: �صرح الّر�صى على الكافية، ج4، �س340 

 � ال�صيوطي: همع الهوامع في �صرح جمع الجوامع، ج1، �س438. 

)5)  ال�صيخ البهائّي: الك�صكول، ج2، �س235.
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ب���رع فيه���ا، وبعد هذا الإبهام الذي ُي�ص���بُه الّلغز يدغدُغ البهائّي الّنح���اة دغدغًة خفيفًة؛ 

ُح القوَل )الّلغز( ثّم اأعوُد اإلى الّدغدغة. اأو�صّ

( تحتاُج اإلى اإ�صٍم من�صوب وخبٍر مرفوع، ووظيفُتها   الحرف الم�صّبُه بالفعل )اإّن و اأنَّ

في الجملة توكيد معناها، والّتوكيد معناه تقوية الّثابت ل تغيير للمعنى.

( المفتوحة الهمزة فتكون مع جزاأيها في تاأويل المفرٍد لكونها م�ص���درّية،  نَّ
َ
 واأّم���ا )اأ

ل���ذا وجَب وقوعها موقَع المفردات، فتقع مع معموليها جزءًا من جملة مفتقرة اإلى فاعل 

اأو مفعول اأو خبر لمبتداأ اأو م�ص���اف اإليه.. ول �ص���بيل للح�صول على ذلك الإ�صم المرفوع 

اأو المن�صوب اأو المجرور اإل من طريق م�صدٍر من�صبٍك من )اأّن( مع معموليها، كقولك: 

نَّ المدَن مزدحمٌة، اأي: 
َ
َك باأهلَك، اأو قولك: عرفُت اأ َنَك بارٌّ باأهلَك، اأي: �صّرني برُّ

َ
�صّرني اأ

ديق  ���ديَق مري�ٌس، اأي: من مر�ِس ال�صّ نَّ ال�صّ
َ
عرفُت ازدحاَم المدن، وقولك: تاأّلمُت من اأ

وهكذا..

( في كّل مو�ص���ٍع ل ي�صحُّ اأن ُت�صبَك فيه مع معموليها   وحَكَم الّنحاة بك�ص���ر همزة )اإِنَّ

بم�ص���دٍر، ومن هذه الجهة يمكن اأن تاأتَي بعد القول، فتكون واجبَة الك�صِر اإذا ق�صدت به 

الحكايَة، لأّن المحكيَّ بالقول ل يكون اإل جملة، كقول ال�ّصاعر)من الطويل(:

�����ُرن�����ا اأّن����������ا ق����ل����ي����ٌل ع����دي����ُدن����ا ق��ل��ي��ُلُت�����ع�����يِّ ال������ك������راَم  اإنَّ  ل����ه����ا:  ف���ق���ل���ُت 

 واإْن ُوِج���َد القوُل ولم تك���ن محكّية بالقول بل كانت معمولة لغيره لم ُتك�ص���ر، كقولك: 

نََّك فا�صٌل، اأي: لأّنَك فا�صٌل، فالم�صدر الموؤّول معمول لام 
َ
َك القوَل اأ اأّيها المعّلم، اأخ�صُّ

الجّر ل للقول.

 و)اإّن( واجب���ُة الك�ص���ر بعد المو�ص���ول، كقولك: ج���اء الذي اإِّنُه عزي���ُز الّنف�ِس، وتاأتي 

لة، يقول: »ولكاتب الأحرف هنا  دغدغُة البهائّي على ك�صر همزة )اإّن( بعد القول وال�صّ

دغدغ���ٌة ه���ي اأّنه في هاتين واأمثالها يج���وُز �شّدها م�شّد الم�شدر، فاإذا قلَت: جاء الذي 
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، ودغدغُة البهائّي فيها وجٌه وجيٌه، 
(1(

اأّنه قائٌم، كان في تاأويل: جاَز الذي قياُمُه ثابٌت«

���لة على اعتب���ار اأّن الجملة بعدها ل  وهي تقوم على جواز فتح الهمزة وك�ص���رها بعد ال�صّ

محّل لها من الإعراب على كّل وجه، �ص���واٌء كان الأمُر كما قّدَر الّنحاة بك�ص���ر الهمزة بعد 

ُه  المو�صول واعتبار الجملة اإبتدائّية ل محّل لها من الإعراب، في مثل قولك: جاء الذي اإِنَّ

قائٌم، اأو على تقدير ال�صيخ البهائّي من اأّنها مفتوحة موؤّولة مع معموليها بم�صدٍر ُمن�صبٍك 

ماأخوٍد من لفظ خبرها الم�ص���تّق، لأّن المفتوحَة مو�ص���وعٌة لتكوَن بتاأويِل م�ص���دٍر ماأخوٍذ 

ُه قائٌم، اأي: جاء الذي قياُمُه ثابٌت،  نَّ
َ
من خبرها م�صافًا اإلى ا�صمها، كقولك: جاء الذي اأ

وتكوُن الجملُة الإ�صمّيُة )قياُمُه ثابٌت( ل محّل لها من الإعراب لأّنها �صلة المو�صول.

 ولغز ال�صيخ: »واإْن جاَز الأمران جاز الأمران« تف�صيُرُه اأّنه اإذا جاز في )اأّن( ال�ّصبك 

وعدمه جاز الفتُح والك�ص���ُر، ومن الموارد التي يجوز فيها الأمران )الفتح والك�ص���ر( اإذا 

وقع���ت )اإّن( بع���د )اإذا( الّداّلة على المفاجاأة � وقد مّثَل له ال�ص���يخ بجزٍء من بيٍت اأورده 

�ص���يبويه كما �صياأتي � كقولك: خرجُت فاإذا اإِنَّ �صعيدًا واقٌف، من غير توكيد، والفتُح على 

تاأويل ما بعدها بم�ص���در ماأخوذ من لفظ خبرها يكون مبتداأ خبُرُه محذوف، والتقدير: 

 )من 
(2(

فاإذا وقوُفُه حا�صٌل، وقد مّثَل لذلك ال�صيخ بجزٍء من بيت حكاه �صيبويه في كتابه

الطويل(:

���ص��ّي��دًا ق��ي��ل،  ك��م��ا  زي�����دًا،  اأرى  وك��ن��ُت 
ِ
وال����ّل����ه����ازم ال���ق���ف���ا  ع���ب���ُد  اإّن��������ُه  اإذا 

 الّله���ازم: جمع ِلهزمة، والّلهزمت���ان: عظمتان ناتئتان تحت الأذني���ن، يريد اأّنه لي�س 

�صيدًا، وكّنى عن ذلك باأّنه ُي�صرُب على قفاه ولهزميته.

 وهمزة )اإّن( بعد )اإذا( الفجائّية يجوز فيها الفتح والك�ص���ر، فالك�ص���ر على الأ�ص���ل، 

لأّن )اإذا( يق���ع بعدها المبت���داأ والخبر، والتقدير: فاإذا هو عب���ُد القفا، والفتح »لإمكان 

)1)  ال�صيخ البهائي: الك�صكول، ج2، �س235.

)2)  �صيبويه، الكتاب، ج2، �س552.
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التاأويل: فاإذا عبودّيتُه حا�شلٌة اأو ثابتٌة به«؛ وهذا معنى قول ال�ّص���يخ »واإْن جاَز الأمران 

جاَز الأمران«.

حسٌّ منطقيٌّ 

 ي�صتخدم ال�صيُخ البهائّي ح�ّصُه المنطقّي في مبحث المفعول لأجله.

، اأو هو »ما دّل على مراد الفاعل 
(1(

 والمفعول لأجله »ُيذكُر عّلًة وعذراً لوقوع الفعل«

م���ن الفع���ل«، وعليه ف���اإّن المفعول لأجل���ه »م�شدٌر قلب���ٌي ُيذكُر عّل���ًة لح���دث �شارَكُه في 

، وي�صرُح ال�صيُخ 
(3(

 اأي اأنهم ا�صترطوا »مقارنته لعامله في الوجود«
(2(

الزمان والفاعل«

البهائّي هذا ال�ّص���رط بمقولٍة منطقّيٍة، يقول: »الّظاهر اأّن م���راد الّنحاة اأّن المتكّلَم اإّنما 

ي�ش���حُّ ل���ه الّن�شب اإذا ق�شَد المقارنة خارج���اً، اإذ لو ا�شترطت المقارنة في الواقع لكان 

.
(4(

ِل التاأديَب مثاًل، لحناً« قولنا: �شربُتُه تاأديباً، فلم ُتح�شّ

 اإّن العّلة الّدافعة اإلى وجود الفعل قد تتقّدم عليه وجودًا وقد تتاأّخر، واإذا كان المفعول 

لأجل���ه ُيذك���ُر عّلًة وعذرًا لوقوع الفع���ل، فاإّنه قد يتقّدم وجوده على وج���ود الفعل، كما في 

قول���ك: قعدُت ُجبن���ًا، فالمفعول لأجله )ُجبنًا( هو الحامل على الفع���ل )القعود(، اأي اإّن 

تحّقَق وجود الُجبن فيَّ �صابٌق وعّلٌة لتحّقق وجود القعود.

 ث���ّم اإّن العّل���َة التي دفع���ت اإلى وجود الفعل ق���د ل تتقّدم وجودًا عل���ى الفعل، كقولك: 

�صربُتُه تاأديبًا، ف�)التاأديب( هو العّلة التي دفعت اإلى وجود ال�صرب، اإل اإّن وجوَد التاأديب 

ٌم وجودًا على ال�ص���رب وقمنا  ���رب ل قبل���ه، واإل لو اإّن التاأديب متقدَّ يك���ون بعد وجود ال�صّ

���رب كان الفعل عبثّيًا، لأّن المراد من ال�ص���رب متحّقٌق قبله، فلماذا يكون؟ وعليه،  بال�صَ

)1)  ابن يعي�س: �صرح المف�صل للزمخ�صري، ج1، �س449. 

)2)  الغاييني، م�صطفى: جامع الّدرو�س العربّية، ج1، �س43.

)3)  ال�صيخ البهائّي: الك�صكول، ج2 �س236. واال�صرط الذي ذكره البهائي اأورده ابن معطي بقوله: » المفعول له 

م�صدر ل من لفظ العامِل فيه، مقارنًا له في الوجود«.

)4)  )م. ن( : ج2، �س236.
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���رب محّقٌق وج���ودًا قبل تحّقق  ���رب هو التاأديب، غير اأّن ال�صّ نق���ول: اإّن الّداف���ع اإلى ال�صّ

التاأديب، ويكوُن وجوُد التاأديب تاليًا لوجود ال�صرب.

 اإّن المفع���ول لأجل���ه هو الحامل على الفعل، �ص���واٌء تقّدم وجوده عل���ى وجود الفعل اأو 

تاأّخ���َر عنه، والتاأخُر عنه كقولك: جئُتَك اإ�ص���احًا لحالَك، ف�)الإ�ص���اح( متاأّخٌر وجودًا 

ع���ن المج���يء، والغر�س المتاأخ���ر وجوده عن وجود الفع���ل يكون عّلًة غائّي���ًة حاملًة على 

الفعل، فهي متقّدمٌة من حيث الّت�صّور، واإْن كانت متاأخرًة من حيث الوجود.

 وعليه، يكون المفعول لأجله هو العّلُة الحاملُة على الفعل ولي�س بمعموٍل له حمًا على 

حيح  رب عّلُة التاأديب، وال�صّ الظاهر، كقولك: �صربته تاأديبًا، فالّظاهر يدّل على اأّن ال�صّ

رب.  اأّن التاأديب عّلٌة حاملٌة على ال�صّ

 وبناءًا على ما تقّدم يمكُن تف�ص���ير قول ال�ص���يخ البهائي: »المتكّلم ي�شّح له الّن�شب اإذا 

ق�ش���د المقارنة خارجاً« اأي: اإّن ن�ص���َب المفعول لأجله ي�ص���ّح لمج���ّرد اإمكانّية وقوع العّلة 

 
(1(

ْواَلَدُكْم َخْش��َيَة إِْماَلٍق}
َ
الحاملة على الفعل خارجًا، وفي مثل قوله تعالى {َواَل َتْقُتلُوا أ

فاإّن )الإماق( ههنا متوّقٌع ل ناجٌز، واإّن القتَل قد يح�ص���ل والفقر ل يح�ص���ل، والقتل هنا 

لي�س معلوًل لعّلة هي الفقر، واإّنما خ�ص���ية الفقر دافٌع وحامٌل على القتل، فقد يتحّقُق القتل 

وجودًا ول يتحّقُق الإماُق وجودًا، ف�)خ�صية الإماق( متقّدمٌة من حيث الّت�صّور، واإن كان 

الفق���ر متاأخرًا من حيث الوجود، فقد يوجد وقد ل ُيوجد، واأّما في قوله تعالى {َواَل َتْقُتلُوا 

 فاإّن الباعَث عل���ى القتل هنا هو الإماق 
(2(

ْواَلَدُك��ْم ِمْن إِْماَلٍق نَْح��ُن نَْرزُقُُكْم ِإَويهَّاُهْم}
َ
أ

الّناج���ز، فالإم���اق حامٌل على القتل، وه���و متحّقٌق وجودًا مثل تحّق���ق القتل وجودًا، وكون 

الإماق عّلًة لقتل الأولد هو ما تقت�صيه )من( التعليلّية، فقد ُجعَل الفقر عذرًا لقتل الأولد.

�صورة الإ�صراء، الآية: 31.   (1(

�صورة النعام، الآية: 151.  (2(
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 وتأقيد
ٌ
موافقا

 يق���ول ال�ص���يخ البهائ���ّي: »ق���د يّت�ش���ُف م���ا ل ُيعق���ُل ب�شف���ات َم���ْن ُيعق���ل، فيع���رب 

.
(1(

بالحروف«

عطَي حكمًا 
ُ
 ولتو�صيح ذلك نقول: اإّن ال�صيَء اإذا لب�َس وخالَط اآخر من بع�س الوجوه اأ

من اأحكامه اإظهارًا لأثر الُماب�ص���ة والمخالطة، جريًا على قاعدة قيا�ص���ّية عقلّية تقول: 

»ال�شيُء ُيعامُل معاملَة �شيٍء اآخر اإذا �شاركه في �شفٍة ما«، وا�صت�ص���هد على ذلك ال�ص���يخ 

ْمَس  َحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشهَّ
َ
يُْت أ

َ
بَِت إِنهِّى َرأ

َ
بِيهِ يَا أ

َ
البهائّي بقوله تعالى {إِذْ قَاَل يُوُس��ُف أِل

 راأها نبيُّ اهلِل يو�ص���ف، 
(3(

 هذه الآي���ة ُتحّدثنا عن روؤيا
(2(

ْيُتُهْم لِى َس��اِجِديَن}
َ
َوالَْقَم��َر َرأ

وحّدَث بها والَدَه يعقوب، وهي نزول الكواكب من ال�ّص���ماء وال�ّصجود له، ويرى المف�ّصرون 

اأّن ال�صم�س والقمر هما اأبواه، والكواكب اإخوته الأحَد ع�صَر.

عطيت �ص���فًة من �ص���فاتهم 
ُ
 اإّن )الكواك���ب( عومل���ت ف���ي الآي���ة معامل���َة العقاء، فاأ

ْيُتُه��ْم لِى َس��اِجِديَن}، وه���ي جملة م�ص���تاأنفة لبيان الح���ال التي راآهم 
َ
)ال�ّص���جود( {َرأ

جرَي عليها حكمًا من اأحكام العقاء في 
ُ
عطيت �ص���فًة من �صفات العقاء اأ

ُ
عليها، ولّما اأ

الإعراب، حيث ُن�صبت )�صاجدين( بالياء على اأّنها حال، واإّنما جاز في )ال�ّصم�س والقمر 

والكواك���ب( معاملته���ا معاملة الجم���ع المذكر ال�ص���الم والإعراب بالياء والن���ون »لأّنهم 

و�شف���وا باأفاعي���ل الآدميي���ن، األ ترى اأّن ال�ّشج���ود والّركوع ل يك���ون اإل من الآدميين، 

، فكاأّنهم 
(4(

خرَج فعلهم على فعال الآدميين، مثله {َوقَالُوا لُِجلُودِهِْم لَِم َشِهْدُتْم َعلَيَْنا}
ُ
فاأ

. فما 
(5(

َها النهَّْمُل اْدُخلُوا َمَساكَِنُكْم} يهُّ
َ
خاطبوا رجاًل اإذ كّلمتهم وكّلموها. وكذلك {يَا أ

)1)  ال�صيخ البهائي: الك�صكول، ج2، �س108.

�صورة يو�صف، الآية: 4.  (2(

)3)  الروؤيا: ت�صّور المهنى في المنام على توّهم الإب�صار.

نَْطَق ُكلهَّ َشْىٍء َوُهَو َخلََقُكْم 
َ
ُ الهَِّذي أ َ نَْطَقَنا اللهّ

َ
)4)  �صورة ف�صلت الآية: 4{َوقَالُوا لُِجلُودِهِْم لَِم َشِهْدُتْم َعلَيَْنا قَالُوا أ

ٍة ِإَولَيْهِ تُرَْجُعوَن}. َل َمرهَّ وهَّ
َ
أ

لت، الآية: 18. �صورة ف�صّ  (5(



- 257 -

د. أعرم محمد نبها

 .
(1(

اأتاَك مواقعاً لفعل الآدميين من غيرهم اأجريَتُه على هذا«

 اإّن )الكواكب( لّما واقعت فعًا من اأفاعيل الآدميين عوملت معاملتهم في الإعراب، 

ج���رَي عليها حكمهم، وهو كثيٌر �ص���ائٌع في كام العرب »اأن ُيالب����َش ال�شيُء ال�شيَء في 
ُ
واأ

بع����ش الوج���وه فُيعط���ى حكماً م���ن اأحكامه اإظهاراً لأث���ر الُمالب�ش���ة والمقاربة«، ومثُل 

ذل���ك اأن ُتعطى الكلمُة ف���ي الإعراب حكَم كلمة مجاورٍة لها »كق���ول بع�شهم )هذا ُجْحُر 

�ش���بٍّ خ���رٍب( ومن ح���ّق )خرب( الرفع على الّنعت، ومثُلُه اأن تتب���َع الحركُة الحركَة اإذا 

جاورتها ل�شرٍب من الم�شاكلة والمجان�شة، كقولهم )ِرْج�ٌش ِنْج�ٌش( والأ�شل )َنِج�ٌش(، 

.
(2(

فُك�شرت نون )نج�ش( اّتباعاً وم�شاكلة لك�شرة الّراء«

جرَي على )الكواكب( � �ص���واٌء كان المراد منه �ص���جوَد توا�ص���ٍع 
ُ
 اإّن )ال�ّص���جود( الذي اأ

اأم �ص���جودًا حقيقّيًا � جعلِت الكواكَب ُتخالُط العقاء ب�ص���فٍة من �ص���فاتهم، وظهر اأثر هذه 

المخالط���ة ف���ي الإعراب )في ياء الجمع المذكر ال�ص���الم(، وهذا �ص���ائٌغ في كام العرب، 

وهو اأن ُيعطى ال�صيُء حكَم ال�صيء لاإ�صتراك معه في و�صف ما، واإن كان الو�صُف اأ�صله اأن 

يخ�ّس اأحدهما، ومثاله في القراآن الكريم كثيٌر، قال تعالى في �ص���فة الأ�صنام: {َوَتَراُهْم 

عطيت الأ�ص���نام �صفة من �صفات العقاء )النظر � 
ُ
 اأ

(3(

���ُروَن} َيْنُظُروَن اإَِلْيَك َوُهْم َل ُيْب�صِ

���مير المخت�س بالعقاء )هم(  الب�ص���ر( فظهر اأثر هذه الماب�ص���ة المعنوية في عود ال�صّ

على الأ�صنام، والعرُب تجمع ما ل يعقل جمع َمن ُيعقل اإذا اأنزلوه منزلته، وا�صت�صهد ال�صيخ 

.
(4(

ْيُتُهْم لِى َساِجِديَن}
َ
ْمَس َوالَْقَمَر َرأ َحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشهَّ

َ
يُْت أ

َ
عليه بقوله تعالى {إِنهِّى َرأ

)1)  الفراء: معاني القراآن، ج2، �س35.

)2)  الأن�ص���اري، ابن ه�صام)708 - 761 ه�(: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ج2،�س894، انت�صارات كل�صتان، 

اإيران، ط2، 1370هـ. �ش. 

)3)  �صورة الأعراف، الآية: 198 تمام الآية {ِإَوْن تَْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى اَل يَْسَمُعوا َوتََراُهْم َينُْظُروَن إِلَيَْك َوُهْم اَل ُيبِْصُروَن}.

�صورة يو�صف الآية: 4.  (4(
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إستحلاٌن

 واأختُم بحثي با�صتح�صان قراءة قراآنية راقت لل�صيخ البهائّي تتعّلق بالو�صل والف�صل. 

ْعُبُد الَِّذي 
َ
ق���ال ال�ص���يخ البهائّي: »يقال: اإّن اأبا عمرو بن العال قال: ق���راأُت {َوَما ِلَي َل اأ

 فاخت���رُت تحريَك الياء هيهنا لأّن ال�ّشكون �ش���رٌب من الوقف، فلو �شكنت 
(1(

َفَطَرِن���ي}

الي���اء هيهن���ا كن���ُت كالذي ابتداأ، وق���ال ل اأعبُد ال���ذي فطرني، فاخت���رُت تحريك الياء 

 .
(2(

هرباً من �شرب الوقف، وهذا من اأبي عمرو في غاية الّدقة في المعاني الّلطيفة«

اإّن قراءًة قراآنّيًة قراأها الجمهور وخّرجها اأبو عمرو بن العاء اأطربِت ال�صيَخ البهائّي، 

فو�صفها باّنها )بغاية الّدقة في المعاني الّلطيفة(، فما وجُه الّدقة والّلطف فيها؟ 

ُة رجٍل موؤمٍن )جاء من اأق�صى المدينة ي�صعى( فقال للكّفاُر {اتهَّبُِعوا  في �صورة )ي�س( ق�صّ

 اأي: يا معا�ص���َر الكّفار اّتبعوا المر�ص���لين الذي���ن ل يطلبون منكم 
(3(

ْجًرا}
َ
لُُكْم أ

َ
َمْن اَل يَْس��أ

الأج���َر، ول ي�ص���األونكم اأموالكم على ما جاوؤوكم به من الهدى، فلّم���ا قال هذا اأخذوُه ورفعوُه 

 
(4(

ْعُبُد الهَِّذي َفَطَرن}
َ
اإلى الملك، فقال له الملُك: اأفاأنَت تتبع المر�صلين؟ فقال {َوَما لَِى اَل أ

فالّلفُظ يعوُد على المتكّلم من خال ال�ص���مير، والمق�ص���وُد المخاطبين من الكّفار، واأ�ص���ل 

ال���كام: )ي���ا قوم، م���ا لكم ل تعبدون ال���ذي فطركم( فن�ص���َب العبادَة اإلى نف�ص���ه تلّطفًا في 

ْعُبُد 
َ
الإر�ص���اد، وهو يريُد ن�ص���حهم، فهو اختار لهم ما يختار لنف�صه، وقوله لهم {َوَما لَِى اَل أ

الهَّ��ِذي َفَطَرن} تقريٌر لهم على جه���ة التوبيخ في هذا الأمر، وكاأّنه يري���ُد اأن يقول لهم: َمْن 
فط���َر واخترَع واأخرَج من العدم اإلى الوجود هو الذي ي�ص���تحّق اأن ُيعبَد »واأّي �شيٍء لي اإذا لم 

.
(5(

اأعبْد خالقي الذي اأن�شاأني واأنعم علّي وهداني«

�صورة ي�س، الآية: 22.  (1(

)2)  ال�صيخ البهائّي: الك�صكول، ج2، �س101. 

�صورة ي�س، الآية: 21.  (3(

�صورة ي�س، الأية: 22.  (4(

)5)  الطبر�ص���ي، الف�صل بن الح�ص���ين)472 ـ561ه�( : مجمع البيان في تف�صير القراآن، ج23، �س18، من�صورات 

دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.ت.
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ْعُبُد الهَِّذي 
َ
وم���دار الحديث حول الوقف والو�ص���ل في قراءة قوله تعالى {َوَما لِ��َى اَل أ

َفَط��َرن} »فاأ�شك���َن الي���اء من )لي( حم���زة ويعق���وب والأعم����ش، وفتحه���ا الباقون من 
.

(1(

جمهور القّراء«

وفت���ُح ياء )لي( في���ه معنى لطيٌف قالُه اأب���و عمرو بن العاء متعّل���ٌق بالوقف، فما هو 

الوقف والو�صل في القراءة؟

الوق���ف عند الق���ّراء واأهل التجويد هو العلم الذي ير�ص���ُد قارَئ الق���راآن اإلى مراعاة 

، والوقف 
(2(

وقوفه، حر�صًا على اّت�ص���اق المعنى، و�صامة الّلغة، بغر�س الفهم والإدراك«

، والقطع يعني الإ�ص���كان 
(3(

في ا�ص���طاح علماء العربية هو »قطع الكلمة عن الحركة«

وال�ّصكوت على اآخر الكلمة قا�صدًا مختارًا، �صواء كان بعدها كلمة اأو كانت اآخر الكام.

َف�س من   اإّن المتكّلم اأو القارئ يجُد نف�ص���ه اإزاء حاج���ة ملّحة للوقف بغر�س اإراحة النَّ

، اأو من اأجل تبيان 
(4(

اأجل ا�ص���ترجاعه، وا�ص���تئناف القراءة، لذا �ُص���ّميت ب�»ياء النََّف�ش«

���وتي ل�صبط العاقة بين ظاهر  الفروق بين المعاني المختلفة عن طريق الم�ص���توى ال�صّ

الّلفظ وم�صمون الق�صد، وهناك اأ�صباٌب ودواعي اأخرى كاإتمام ال�ّصجع وغيرها.. 

 اإّن المتكّلم اأو القارئ يعّبر عن غر�ص���ه وعن دللت الكام بالوقف والتنغيم وتلوين 

ال���كام، ثّم اإّن مقت�ص���ى الح���ال الذي هو فيه، يحّدد طابع الكام، ك���ي ل يقع القارئ اأو 

المتكّلم في الّلحن اأو الخطاأ اأو الإ�صتباه من ال�ّصامع.

)1)  راج���ع: � الأزه���رّي، محمد بن اأحمد)282 - 370 ه�(:كتاب معان���ي القراءات، �س400، دار الكتب العلمّية، 

بيروت � لبنان، ط1، 1999م. 

 � النحا�س، اأبو جعفر: اإعراب القراآن، �س715.

)2)  الأنباري، اأبو بكر)ت328ه�(: اإي�صاح الوقف والإبتداء، �س21 و 22، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دم�صق 

� �صوريا، 1972م.

)3)  نقره كار: �صرح على �صافية ابن الحاجب )ت776 ه�(، �س111، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، د. ت.

)4)  النحا�س، اأبو جعفر)ت 388ه�(: اإعراب القراآن، �س715.
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بع���د هذه المقّدمة المتعّلقة بالوقف واأغرا�ص���ه نعوُد اإلى ق���راءة اأبي عمرو بن العاء 

وتخريجه تحريك ياء )لَي( بالفتح، وو�صُل مقطعي الآية، ولم ُي�صّكن لأّن ال�ّصكون �صرٌب 

من الوقف، واإذا وقف على )لي( في )ما لْي( وقطع الكام بالإ�ص���كان ثّم ا�صتاأنف فقال 

)ل اأعب���ُد الذي فطرني( ف���اإّن مقطعي الآية يكّونان مقطعًا �ص���وتّيًا واحدًا من دون وقف 

اأو ف�ص���ٍل، فيتاأّم���ن الحر�ُس على اّت�ص���اق المعنى، بغر�س الفه���م والإدراك، ولكي يتاأّمن 

التقرير لهم على جهة التوبيخ و�ص���َل اأبو عمرو المقطعين بوا�ص���طة الفتحة على الياء »اإذ 

، هذا الأمر الّلفظّي �صبَط العاقة 
(1(

كان ل َيْح�شُن الوقف عليها والإبتداء بما بعدها«

ال�صوتّية بين ظاهر الّلفظ وم�صمون الق�صد، مما دفَع ال�صيخ البهائّي اإلى اأن ُيعجَب بهذا 

التخريج، واعتبره »في غاية الّدقة في المعاني الّلطيفة«. 

خاتما

 بع���د ه���ذه الجولة من دغدغات ال�ّص���يخ البهائّي النحوّية في كتابه الك�ص���كول اأجدني 

معجب���ًا ب�ص���يٍخ كان الّنحُو جزءًا ي�ص���يرًا من حركت���ه العلمّية، ومع ه���ذا ظهرت له لمعات 

نحوّي���ة بارعة، واإّنني لآمُل اأن ُتحّقَق مخطوطات ال�ص���يخ النحوّي���ة )الكافية( و )الفوائد 

���مدّية( وتو�ص���ع بين ي���دي الباحثين والعاملين على تي�ص���ير النح���و العربّي، ويزداد  ال�صّ

الإلح���اُح على تحقيق المخطوطات النحوّية عندما نعلُم اأّنه »خرَج على الّنا�ش اأ�شتاٌذ في 

جامع���ة م�شرّيٍة بم�شروٍع لتي�شير الّنحو، �شّمَنُه كتاباً يحمل ا�شَم )لغة الإعراب(، هذا 

مدّية(، لم يغادر منه �شغيرة ول  الم�شروع هو تماماً منهج العاملّي في )الفوائد ال�شّ

، وهذا يدّل على اأّن 
(2(

كبي���رة، قّدم���ُه عل���ى اأّنه من ابتكاره هو، ل���م ي�شبقُه اإليه �شاب���ٌق..«

)1)  العكبري، عبد اهلل بن الح�ص���ين)ت616ه�(: التبيان في اإع���راب القراآن، ج2، �س294، دار الكتب العلمّية، 

بيروت � لبنان، 1992م.

)2)  مقالة لل�صيخ جعفر المهاجر، عنوانها: اإّن بهاء الّدين ثروٌة �صائبة، مجلة الثقافة الإ�صامّية، العدد الخام�س، 

1986م.
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ال�صيخ البهائّي قد اأدرك في وقت مبّكر وجوَب تي�صير النحو العربّي...

 اأتمّن���ى لموؤتمركم الكريم خدمة العلم والعلماء، واأخ����سُّ بالّذكر علماء جبل عامل، 

واأتمّنى اأن يخرج موؤتمركم بتو�صيات عملّية ت�صعى اإلى اإخراج تراث عالمنا الكبير ال�صيخ 

بهاء الدين محّمد العاملي اإلى الوجود.
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شعرّية العالم في قصيدة الشيخ البهائي

د. علي مهدي زقتون)))

�صعرّية العالم في ق�صيدة من الق�صائد هي كيفّية تبّدي العالم المرجعّي عند دخوله 

تلك الق�ص���يدة. وُيقال )تبّدي( ق�ص���د الخ���روج من دائرة نظرّية الإنك�ص���ار التي تبّنتها 

حركة ال�صكلّيين الرو�س)الأبوياز(في فهمها الأدبّية، حين راأت في الأدبّية اإعادة ت�صكيل 

للواق���ع. ول يعني الخروج من ربقة نظرّية الإنك�ص���ار عودة اإل���ى رحاب نظرّية الإنعكا�س. 

فالنظرّيتان كلتاهما تنطلقان مّما يراه عاّمة النا�س، بثقافتهم ال�ص���عبّية المحدودة، من 

العالم المرجعي الذي ا�ص���ُطلح على ت�ص���ميته العالم المو�صوعي. ويوقعنا هذا في �صباك 

المرئّي الم�ص���ترك بين جميع النا�س من جوانب العالم، ويجّرنا اإلى ال�ص���قوط في قب�صة 

التقنّي���ات بعيدًا من الحقيق���ة الأدبّية. فاأن يكون الأدب ن�ص���خًا للمرئّي الم�ص���ترك وفاق 

نظرّية الإنعكا�س، اأو تعديًا له، وفاق نظرّية الإنك�صار، يعني اأّنه مجّرد تقنّيات يمكن اأن 

يجيد التعامل معها جميع من يمار�صونها بقطع النظر عن موهبتهم اأو ثقافتهم.

ترتبط الأدبّية بروؤية المبدع)كاتبًا كان اأم �ص���اعرًا(، قبل ارتباطها بالتقنّيات وبقدر 

م���ا تك���ون ثقافة َمن يكت���ب عميقة، تكون روؤيته نافذة ت�ص���تطيع اإدراك عم���ق ل يمكن اأن 

)1)  اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية ومدير كلية.
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تدركه اأّي روؤية اأخرى مهما بلغت طاقتها، اإذ ل يمكن اأن تماثل روؤيٌة ما، روؤيًة اأخرى.

اإّن اأّي جانب من جوانب العالم المرجعّي لي�س اأحادّي العمق تم�صك به قراءة واحدة،

اأّي قراءة كّل جانب هو متعّدد الأعماق الى درجة غير قابلة للر�صد اأو لل�صبر النهائّي. ولذلك 

فاإّن ما ت�صل اليه روؤية �صاعر كبير، مثّقف كبير، يمّثل ثقافة ع�صره في موا�صع ح�صا�صتها وموا�صع 

حرجها، هو ك�ص����ف ذو خ�صو�ص����ّية ل ت�ص����تطيع اأّي روؤية اأخرى اأن تم�صك بها وهذه الخ�صو�صّية، 

اأو الفرادة، هي ال�ص����عرّية عينها. وحين تكون ال�ص����عرّية عين العمق المدرك المكت�ص����ف ل توجد 

م�ص����افة بينهما، ويكون هذا العمق احتماًل يحتمله المرجع تحّققه الروؤية من دون اأن ياأخذ منها 

�ص����يئا، لأّنه موجود ب�صكل م�ص����تقّل عنها، عاقته بها عاقة المكت�َصف بالكا�صف، �صار م�صطلح 

الخلق الأدبّي ذا بعد مجازّي يقيم الم�صافة بين الخ�صو�صّية والعام الم�صترك.

 وهذه الرع�صة التي تجتاح المتلّقي لحظة وقوعه في اأ�صر الن�ّس، هي ب�صبب روؤيته ما 

لم يعتد اأن يراه في اأحد جوانب العالم. فالجمال عمق بديع جديد مكت�َص���ف من �ص���اعر 

مثّقف موهوب، ول يقّلل هذا من ال�ص���عرّية اأو الأدبّية، ولكّنه ي�ص���ّحح التعامل معهما بعد 

اأن طال ارتكاز الدار�صين على مقولة الإنك�صار منطلقًا. 

 وبه���اء الدي���ن العامل���ّي مثّقف من مثّقفي ع�ص���ره الكب���ار، قراأ ومن موقع���ه الدينّي 

�صخ�صّية الر�صولP، والأئّمة الأطهارR، قراأ فنّية ق�صيدته، والموت، تمّلى مدينة 

هرات، وتناول وحدة الوجود، م�ص���تخدمًا في كّل ذلك تقنّيات الكتابة ال�صعرّية باحتراف 

�صاعر غير عادّي، ولكي نتعّرف م�صتوى �صعرّيته لبّد من العودة اإلى �صعره الذي �صنختار 

منه نماذج قد تكون المعّبر الأف�صل عن و�صعّية هذا ال�صاعر وم�صتواه: 

اأ- �شخ�ش الر�شولP وا�شتثمار الف�شاء ال�شوفّي:

قال ال�صاعر:

ها ف�صرُّ ال��ك��ائ��ن��اِت  ق��ط��ُب  ك  ه ف����ي ال��ع��ال��م�����������ي��ن ت���دي���ُر و�صخ�صُ ع���ل���ى �����ص����رِّ

ب��م��ن��زٍل ال���ع���زي���ِز  اهلِل  م���ن  ي�����ص��ي��ُر اإل����ي����ه ال����ط����رُف وه��وح�����ص��ي��ُرن��������������������زل��َت 
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بداأ ال�صاعر روؤيته الر�صول P من خال )�صخ�صه(، ج�صمه وكلمة )�صخ�س( تثير 

في ذهن المتلّقي ما يقابلها من الإن�صان)الروح( اأو )النف�س(، وتقديم ال�صخ�س تقديم 

 Pللنف�س مقاب�ص���ة؛ لنبني على مقام)ال�ص���خ�س( مقام )النف�س(، و�ص���خ�س الر�صول

م من خال الت�صبيه، والم�صّبه به تركيب)م�صاف وم�صاف اليه(، والم�صاف)قطب(  ُقدِّ

ل ي�ص���ير اإلى المحورّية فح�صب، ولكّنه يومئ، بطرف خفّي، اإلى البعد القيادّي الإر�صادّي 

الذي يوؤّديه القطب ال�ص���وفّي اأي�ص���ًا، واإ�ص���افته اإلى)الكائنات( جملة ل تقّدمه متعاليًا 

عليها فح�صب، ولكّنها تقّدمه �صّيدًا للمخلوقات قاطبة بجميع اأنواعها واأ�صنافها ومراتبها 

اأي�ص���ًا، وياأت���ي كّل ذل���ك لي�ص���يء روؤية ال�ص���يخ اإلى)�ص���خ�س( الر�ص���ولP، ول تكتمل 

 Pهوّية)ال�صخ�س( الفّنّية مع هذه الم�صابهة، ياأتي الفعل )يدير(الم�صند اإلى الر�صول

لي�ص���ير اإلى التحّكم العالي بالكائنات لي�س على م�ص���توى �صخو�ص���ها، ولكن على م�ص���توى 

�صّرها، منتقًا بالمتلّقي من المعاينة اإلى الت�صّور، وب�صخ�س الر�صولP من الج�صمّية 

اإلى ما وراءها، اإلى �ص���ّرها، ف�صخ�س الر�صولP عامة اأو داّل مدلوله متجاوز مقولة: 

»اإّن الدني���ا ق���د ُخلقت من اأجل الر�ش���ولP«، اإلى مقولة: »بدء الخليق���ة«، حّتى لكاأّنه 

�صّر الوجود.

ب- الع�شكرّيانQ وا�شتثمار الموروث القراآنّي:

 من ن����ادي
ُ
 واإذا م��ا حل���ل����َت نادي�����َهم يا �صقاه اهلل

 فاغ�ص�ِس الطرَف خا�صعًا وِلهًا واخلِع النعَل اإّنه الوادي

قراأ ال�صيخ المكان و�صوًل اإلى الإن�صان، المكاَن المقّد�س عبورًا اإلى الإمام المع�صوم.

والمكان المقروء م�ص���هد الإمامين الع�ص���كرّيينL في �ص���امّراء، ُقِرئ من خال 

بيتين يقومان على مرّكب �صرطّي، جواب ال�صرط وما يتعّلق به)اغ�ص�س....اإخلع( فيهما 

مترابط مع فعل ال�ص���رط )حللت(، حّتى لكاأّن الجواب لزم الفعل. وي�ص���ير هذا الترابط 

اإلى قناعة وعقيدة وموقف لي�س من المكان اأ�صا�صًا، ولكن مّمن حّل في المكان اأّوًل وقبل 

كّل �صيء. 
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والتركيب���ان: )اأغ�ص����س الط���رف( و)اخلع النعل( لي�ص���ا كنايتين فح�ص���ب، ولكّنهما 

كنايت���ان مفعمت���ان برمزّية قراآنّية وا�ص���حة اأي�ص���ًا، ت�ص���لنا الكنايتان باآيتي���ن قراآنّيتين 

نَا َربهُّ��َك فَاْخلَْع َنْعلَيَْك 
َ
ِهّى أ  و{إِن

(1(
بَْصارِهِْم}

َ
وا ِم��ْن أ معروفتي���ن: » {قُ��ل لِهّلُْمْؤِمنِيَن َيُغضهُّ

 واذا ربطتن���ا الأولى باأم���ر اإلهّي )قل(، ربطتن���ا الثانية 
(2(

ِس ُطًوى} إِنهَّ��َك بِالَْوادِ الُْمَق��دهَّ
بحوارّي���ة قائم���ة بي���ن اهلل وبين نب���ّي من اأنبيائه، ف���ي مكان مقّد����ش )وادي طوى(.اإّن 

هاتين الآيتين،

وب���كّل زخمهم���ا الدلل���ّي، تح�ص���ران بقّوة في ه���ذا البيت لت�ص���يئا المكان بقدا�ص���ة 

غيرعادّي���ة، تاأ�ص���ر القارئ، فيذهب معها ت�ص���ّوره كّل مذهب في تحديد مقدار قدا�ص���ة 

�صاكنيه. 

 ج- الإمام الحّجة وا�شتثمار الخوارق:

ُهماٌم لِو ال�صبُع الطباُق تطابقت على نق�ِس ما يق�صيه من حكِمه الجاري

�س من اأبراِج��ها كلُّ �صامِخ و�ُصّك�����ِن م�����ن اأفاِك�������ها كلُّ دّواِر لُنكِّ

رى في �صوِرها كلُّ �صّياِر ولنتثرْت منه الثوابتُ  خيفًة وع������اف ال�صُّ

ج���اءت كلمة )همام( خبرًا لمبتداأ محذوف، وح���ذف المبتداأ حذف وظيفّي، فعو�س 

م باأخ�ّس خ�صائ�صه م ب�صمير الغائب )هو( الذي ي�صترك معه فيه كّل النا�س، ُقدِّ اأن ُيقدَّ

)همام( حّتى اأّنه لُيعرف اإّل بهذه ال�ص���فة. والكلمة ماأتّي بها من قامو�س ال�صيا�ص���ة 

ال�ص���ائد في الثقاف���ة العربّية القديمة، فالهمام الملك العظي���م الهّمة الذي اإذا هّم باأمر 

اأم�ص���اه فا ُيرّد عنه، بل ينفذ كما اأراد، والأبيات الثاثة التي ارتكزت اإلى هذا العنوان 

ب�ص���كل اأ�صا�صّي، لم تبق اأ�ص���يرته، حكم المهدّي| الجاري مفارق حكم الملك الجاري، 

حكم الملك مرتبط باأهداف دنيوّية تخ�ّس مملكته وحكم المهدّي| متعّد اإلى م�ص���ير 

الب�صرّية والعالم، وتحّرر كلمة)همام ( من بعدها المعجمّي كان بفعل لجوء البهائّي اإلى 

�صورة النور الآية: 30.  (1(

�صورة طه الآية: 12.  (2(
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الخوارق، خوارق قواني���ن الطبيعة المعروفة التي لم تبّدل دللة كلمة)همام( المعجمّية 

فح�ص���ب، ولكّنها بّدلت مقايي�س تلك الكلمة وقواعدها و�ص���روطها اأي�ص���ًا. وفعل ال�ص���رط 

»تطابقت ال�شبع الطباق على نق�ش ما يق�شيه« نقل المعركة التي يخو�ص���ها الإمام| 

ف���ي حكم���ه من اأج���ل اإقامة الع���دل المطلق عل���ى الأر�س من الحّيز الب�ص���رّي الإن�ص���انّي 

اإلى الحّيز الكونّي، وفي ذلك اإ�ص���ارة اإلى �ص���عوبة تلك المعرك���ة وجذرّية اأهدافها، واإلى 

محورّية ذلك الحكم، وال�ص���اعر حين و�ص���فه ب�)الجاري( اإّنما ق���ّدم ذلك التطابق الذي 

قامت به ال�ص���بع الطباق غير ذي جدوى، ومهزومًا �ص���لفًا، كيف ل وجواب ال�صرط القائم 

عل���ى فعلين مبنّيي���ن للمجهول، واآخرين مبنّيي���ن للمعلوم، قد اأّكد جري���ان حكم الإمام، 

ن( اإ�ص���ارة اإلى اأّن فعل الإمام ق���در مقدور، ومّما  �س( و)�ُص���كِّ فالفع���ان المجهولن: )ُنكِّ

يزيد هذه القدرّية عمقًا اأّن نائبي الفاعل: )�صامخ الأبراج( و)الأفاك الدّوارة( يومئان 

اإل���ى الق���درات الخارقة التي يتمّتع بها ه���ذا الإمام |. يوؤّكد ه���ذا الفعان المعلومان: 

)انتث���رت( و)ع���اف( المتعّديان اإلى الثوابت وال�ص���رى، ويعني ذلك اأّن ال�ص���اعر لم يكن 

اأ�ص���ير الموروث ال�صعرّي واللغوّي الذي ارتكز اإليه ب�ص���كل وا�صح، كانت روؤيته اإلى العالم 

) الإمام الحّجة |( هي الفاعل الأ�صا�ص���ّي في اإعادة انتاج اللغة وتقديم �صعرّية العالم 

على ل�صان بهاء الدين العاملّي.

 د- جمال ق�شيدة البهائّي والرمز ال�شعرّي

خاطب الإمام الحّجة | قائًا:

اأيا �صفوَة الرحمِن دونَك مدحٌة كدرِّ عقوٍد في ترائِب اأبك����اِر 

ُيهّنا ابُن هاني اإن اأتى بنظيِرها ويعنو لها الطائيُّ من بعِد ب�ّصاِر 

ا�صتح�صر ال�صاعر رمزّية الأنوثة من خال معجم معّبر عنها )الدّر، العقود، الترائب،

الأبكار(، وما يثيره كّل ذلك في وجدان الذكر من �صعور بالإمتاء والدخول في زمن 

مجّنح ي�ص���عر المرء معه اأّنه محمول على جناحي غمامة تبلغه من زمانه اأق�صى هناءات 

ال�صعادة، كّل ذلك من اأجل تقديم روؤيته اإلى المدحة التي يتوّجه بها اإلى �صفوة الرحمن 
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) الإم���ام الحّج���ة | (، ولي���دري القارئ اأّي الطرفي���ن قّدم الإ�ص���اءة الأقوى لاآخر، 

الممدوح اأم المدحة؟ اإّن انح�صار ح�صور الممدوح، داخل م�صاحة البيتين،

ل�صالح المدحة يقّدمها الأكثر ا�صتفادة، اأن تكون موّجهة اإلى الإمام| ذي »الحكم 

الج���اري«، يعن���ي اأّن المطل���وب منه���ا اأن تقراأ الخارق، وه���ذه اإيماءة قوّي���ة اإلى وظيفتها 

الفنّي���ة، ولقد اأح�ص���ر هذا �ص���عراء كب���ارًا مثل اأب���ي نوا�س،واأب���ي تّمام، وب�ّص���ار بن برد. 

والأ�صماء الثاثة اأ�صماء ثاثة �صعراء تجاوزوا عمود ال�صعر القديم الذي كان �صائدًا منذ 

الع�ص���ر الجاهلّي، واأنتجوا ما �صّمي بال�صعر المحدث، فمّثلوا حداثة ع�صرهم. والمجيء 

بهم �ص���هودًا على جودة مدح���ة البهائّي مرتبط بقناعته بجودة مدر�ص���تهم. وهو لم ياأت 

بهم �صهودًا حيادّيين. اإنتقل بهم ال�صاعر من مقيا�س للجودة اإلى معتمدي مدحته مقيا�صًا 

لجودة �ص���عرهم، وهذا امتداح للمدحة مّرتين، فخر النوا�ص���ّي اأن ياأتي بنظيرها، و�صعور 

ران، وهذا لي�س موقفًا  كّل من اأبي تّمام وب�ّص���ار، مع علّو �صهميهما ال�ص���عرّي، اأّنهما مق�صّ

نقدّيًا فح�ص���ب، ولكّنه ا�ص���تثمار ل�ص���عرّية جيل من �صعراء الحداثة العّبا�ص���ّية في تقديم 

روؤيته اإلى ق�صيدته، ومّما يجدر ذكره اأّن ا�صتثمار البهائّي للرمز ال�صعري العربي القديم 

لم يكن ا�صتثمارًا عفوّيًا، ولكّنه ا�صتثمار مدرو�س موّفق.

 ه� - الموت وان�شقاق الكلمة الواحدة اإلى بعدين دللّيين:

ي���ك���رُه�����������ه ال��������م��������وَت  ه���������ذا  ك�������لُّ َم�������ن ي���م�������ص���ي ع����ل����ى ال���غ���ب���رااإنَّ 

ل������������راأوه ال���راح���������������������������َة ال���ك���ب���رىوب������ع������ي������ِن ال������ع������ق������ِل ل�������و ن�����ظ�����روا

 اإّن كلمة)الموت( هي الكلمة المفتاحّية التي ت�ص���تقطب حولها جميع كلمات البيتين. 

وهي من الناحية المعجمّية وا�صحة الدللة، تعني بلوغ الحّي اأجله المحتوم، ولكّننا حين 

نع���ود اإلى الن�ّس نجد اأّن هذه الكلمة ق���د وقفت بين روؤيتين: واحدة تخ�ّس عاّمة النا�س، 

واأخرى يتبّناها ال�ص���اعر، فاإذًا الم���وت موتان: واحد يتعّدى اإليه الفعل )يكره( الم�ص���ند 

اإلى)كّل من يم�صي على الغبرا(، ولقد قّدمه ذلك مرفو�صًا مرذوًل، اأّما الآخر فقد تعّدى 
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اإلى الفعل)راأى( الم�صند اإلى عين العقل التي قّدمته)الراحة الكبرى(. وحين

نوجد قبالة الثنائّية: )المكروه/الراحة الكبرى( اإّنما نجد اأنف�صنا اأمام ثنائّية مازمة 

لها: )كّل الب�ص���ر/القّلة العاقلة(، ويعني ذلك اأّن الإنق�ص���ام لم يتع���ّد اإلى كلمة)الموت( 

وحدها، تعّدى اإلى الب�صرّية فق�صمها على قاعدة العقل، وفي ذلك اإيماءة اإلى �صوء اإيمان

الكثرة من النا�س.

و- مدر�شة المرزاء في الهرات وا�شتثمار الموروث ال�شعرّي:

�����ٌف ج����ن����ب����اه ب�����الأح�����ج�����اِرف����ي ���ص��ح��ِن��ه��ا ن���ه���ٌر ل���ط���ي���ٌف ج��������اِر م�����ر������صّ

ك���اأّن�������������������م���ا ����ص���ان�����������������������ُع���ه ج����ّن����يُّف����ي و����ص���ِط���ه���ا ب���ي���ٌت ل���ط���ي���ٌف م��ب��ن��يُّ 

َمن يعاين البيت الثاني بعيدًا من اإيماءته اإلى الموروث ال�صعرّي يجد اأّن البيت المبنّي 

و�ص���ط المدر�ص���ة اآية في الدّقة والروعة والجمال، وذلك بناء على الت�ص���ّورات ال�ص���عبّية 

المرتبط���ة بقدرة الج���ّن الخارقة،ولكّن البيت،بما يومئ اإليه من �ص���عر النابغة الذبيانّي 

�صاأن اآخر.

�ِس الجنَّ اإّني قد  اإّل �ص���ليمان اإذ قال الإل�������ُه له قم في البرّيِة واحددها عن الفنِد وخيِّ

اأذنت لهم ي��بنون تدمَر بال�صّف����اح والعمِد

ي�صتح�ص���ر البيتان النبّي �ص���ليمان الحكيم وعاقته بالجّن. وهذا الإ�صتح�صار القائم 

على اإخ�ص���اع الجّن وت�ص���خيرهم في بناء تدمر بكّل تكاملها العمرانّي والح�ص���ارّي، اإّنما 

يعيد

اإنتاج �ص���ورة ذل���ك البيت في ذهننا، فه���و ل يربط جمالّيات ذل���ك البيت بجمالّيات 

تدمر وعظمتها البنائّية فح�ص���ب، ولكّنه يربطها بالبعد الر�ص���الّي لذلك البناء، واإذا كان 

�صليمان قد بنى تدمر عامة ان�صانّية ثقافّية، فاإّن البيت الهراتّي �صيفيد من تلك الأبعاد 

اإفادة تقّدمه عامة اإن�ص���انّية ح�ص���ارّية ثقافّية بامتياز، اإّن عاقة الترا�ص���ل التي اأقامها 

بيت البهائّي بين المبنيين، اأعادت اإنتاج اللغة في الوقت الذي اأم�ص���كت بعمق جديد من 
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العالم المرجعّي، البيت الهراتّي.

ويبق���ى اأّن البهائ���ّي قد اأفاد م���ن ثقافته الغالية اإل���ى الحّد الأق�ص���ى، فكانت قراءته 

العالم المرجعّي منبئة بخ�صو�ص���ّية هي قوام �ص���عرّية يقف اأمامها القارئ حائرًا، اأو هل 

�ص���حيح اأّن البهائّي قد عا�س في القرن الحادي ع�صر الهجرّي/ال�صابع ع�صر الميادّي؟ 

اإّن لغته ال�ص���عرّية التي تنّف�ص���ت الحداثة ب�صدر ع�صرها، لما �صهدنا فيها من اإرها�صات 

مبّكرة، تقّدمه �ص���ابقًا لع�صره، بذور حداثتنا الحالّية وا�صحة الق�صمات في �صعره، وهذا 

دليل باأّنها حداثة اأ�صيلة.
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د. عبد المجيد زراقط)))

ما: مقدِّ

ة البهاء،  لهما �صخ�صيَّ ن اأمرين: اأوَّ را�صة في كتاب »الك�شكول« بغية تبيِّ تبحث هذه الدِّ

ي���ن العامل���ي، موؤلِّفه، كما تب���دو فيه، بو�ص���فه اأنموذجًا للعال���م في مختلف  اأي به���اء الدِّ

حق���ول المعرف���ة، والعامل في ال�ص���اأن العام على مقربٍة من ال�ص���لطان في الع�ص���ر الذي 

عا����س في���ه: الن�ص���ف الثاني من القرن العا�ص���ر والرب���ع الأول من القرن الحادي ع�ص���ر 

للهجرة )ال�صاد�س ع�صر وال�صابع ع�صر للمياد(، وهو ع�صر عرف، في كثير من كتابات 

خين، بع�ص���ر الإنحطاط، وثانيهما كتاب الك�صكول نف�صه، ما يقت�صي تقديم معرفة  الموؤرِّ

بعدة ق�صايا: اأولها: الموؤلِّف وكتابه، وثانيتها: نوع هذا الكتاب من منظور نظرية اأجنا�س 

ة التاأليف، ورابعتها:  ة، وثالثتها: روؤية الموؤلِّف اإلى العالم، التي حكمت عمليَّ الكتابة العربيَّ

»اأنا الكاتب« اأو »ذاته« كما تبدو في الكتاب، وخام�صتها: روؤيته اإلى الآخر وموقفه منه، بما 

في ذلك ال�ص���لطان، واأي اآخر مختلف، و�صاد�ص���تها: ما يقدمه هذا الكتاب اإلى الآخر من 

معرفة مبا�صرة وجماليَّة في ال�صعر والنثر ودللت ذلك.

)1)  كاتب، و�صاعر، واأ�صتاذًا في الجامعة اللبنانية.



البهائي في مراقا الكشكول

- 274 -

ا الفرقده قت العامليي الشخصيَّ نهاء الدِّ

ين العامل���ي )953 ـ 1030هـ/1546 ـ 1626م( �صخ�ص���يَّة فريدة في  العال���م بهاء الدِّ

ة، قلَّما يجود التاريخ بمثلها، ف�صاحبها، اأبو  ة والإن�ص���اني بعامَّ التاريخ الإ�ص���امي بخا�صَّ

مد الهمداني، فقيه وفيل�صوف  الف�صائل محمد ابن ال�صيخ عّز الدين، ح�صين ابن عبدال�صَّ

وعرفاني: �ص���وفي، واأديب، و�صاعر وعالم ريا�صيات وهند�صة وح�صاب وفلك، وعامل في 

ال�صاأن العام: �صيخ الإ�صام وم�صت�صار )بلغة ع�صرنا( لل�صلطان، فهو مو�صوعي المعرفة، 

لي�س على م�ص���توى ك�صبها وتح�صيلها وتداولها واإي�صالها فح�صب، واإنَّما، وهذا هو مو�صع 

ة  د، على م�ص���توى اإنتاجها و�صنعها اإبداعات اأ�صافت اإلى الح�صارة الإن�صانيَّ التميُّز والتفرُّ

اإنج���ازات، في غير مجال من مجالتها، اأ�ص���همت في تطّوره���ا، في زمٍن قلَّ فيه الإبداع، 

اه بع�صهم زمن الإنحطاط، ما يجعلنا نعيد النَّظر في هذه الت�صمية. هذا اإ�صافة اإلى  و�صمَّ

ى منه دورًا فاعًا في البناء المجتمعي، فمثَّل من  الموقع الإجتماعي وال�صيا�ص���ي الذي اأدَّ

مواقعه وباأدواره، في كلٍّ منها، نهجًا رائدًا ُيتَّبع واأنموذجًا ُيقتدى.

ته، فقد ن�صب اإليه بع�س الكتَّاب غرائب،  د الأقوال في اأمور تتعلق ب�صيرته و�صخ�صيَّ تتعدَّ

قه الباحثون، منهم  ون�ص���ب اإليه بع�صهم الآخر كتبًا، بدوافع منها الإرتزاق، ولكن ما يحقِّ

ًل: اأن الع�صر الذي عا�س فيه عرف �صراعًا  ، يفيد اأوَّ
(1(

د. دلل عبا�س على �ص���بيل المثال

���فوية والدولة  ولة ال�صَّ ظاه���ره مذهب���ي وجوهره �صيا�ص���ي بين دولتين كبريي���ن هما: الدَّ

ى اإلى هجرة العلماء العامليين اإلى اإيران، ومنهم والده ال�ص���يخ ح�ص���ين  العثمانية، ما اأدَّ

بن عبد ال�ص���مد، الذي ا�ص���طحبه معه، وكان في ال�ص���ابعة من عمره، وثانيًا: اأنه ولد في 

���ف د. دلل ال�ص���راع  راجع: دلل عبا�س. بهاء الدين العاملي: اأديبًا وفقيهًا وعالمًا، بيروت: دار الحوار، ت�صِ  (1(

ال�ص���فوي العثماني مرًة، باأنه »ال�ص���راع المذهبي الدموي )�س9(، ومرة اأخرى باأنه �ص���راع قاده ال�صلطان 

ق هدفه اإلى التو�ص���ع، وي�ص���بع ميله اإلى العدوان، متخذًا الخ�ص���ومة المذهبية ذريعة لذلك  �ص���ليم الذي حقِّ

)�س35(«. وهذا هو ال�ص���حيح، فطريقة و�ص���ول هذا ال�صلطان اإلى الحكم ونهجه في التو�صع والقتل يفيدان 

ذل���ك، ومن نم���اذج ما فعله احتال القاه���رة واإباحته القت���ل والنهب حين احتلها، ولي�س م���ن دافع مذهبي 

يحر�صه على ذلك.



- 275 -

د. عبد المجيد زراقط

بعلبك في ال�ص���ابع ع�ص���ر من ذي الحجة �ص���نة 1305ه�، حيث كان والده العاملي الأ�صل، 

�س، اآنذاك، في المدر�صة النورية، وثالثًا: اأن زمن  في �صحبة ال�ّصهيد الثاني الذي كان يدرِّ

اأ�صفاره ل يتجاوز ال�صنتين، ولي�س ثاثين �صنة كما يذهب اإلى ذلك بع�س الباحثين.

ها جنى نحٍل ُققطف
َّ
الكشكولي مختارات عأن

َم���ة هذا الكتاب، اإن���ه األَّف، وهو في عنفوان ال�ص���باب، كتاب  يق���ول البهائ���ي، في مقدِّ

«، وي�صف هذا الكتاب، فيقول: »حوى من كل �شيٍء اأح�شنه واأحاله«.
(1(

»المخالة

���ل في ه���ذا »الأح�ش����ن والأحلى« من كلِّ �ص���يء، فيق���ول: »جواهر  ثم ي�ص���يف، فيف�صِّ

التف�شي����ر، وزواه����ر التاأوي����ل، وعيون الأخب����ار، ومحا�شن الآث����ار، وبدائع حك����م ي�شت�شاء 

بنورها، وجوامع كلم يهتدى ببدورها، ونفحات قد�شيَّة... تعطر م�شام الأرواح، وواردات 

����ة تحي����ي رميم الأ�شب����اح، واأبي����ات رائقة ُت�ْشرب ف����ي الكوؤو�ش ل�شال�شته����ا، وحكايات  اأن�شيَّ

ر المنثور، وعقائل م�شائل  �شائعة تمزج بالنُّفو�ش لنفا�شتها، ونفائ�ش عراي�ش ت�شاكل الدُّ

ت�شتحق اأن تكتب بالنور على وجنات الحور، ومباحثات �شديدة �شنحت للخاطر الفاتر 

حال فراغ البال، ومناق�شات عديدة �شمح بها الطبع القا�شر اأيام الإ�شتغال«.

�شبق اإليه، وتهذيب 
ُ
وه���ذا كلُّه يتخذ ترتيبًا فري���دًا، كما يقول: »مع ترتيب اأنيق ل���م اأ

َزاحم عليه«.
ُ
ر�شيق لم اأ

وي�صيف، في�صف كتاب الك�صكول، فيقول:

ب���اع، وته����شُّ لها الأ�شم���اع، وطرائ���ف ت�شرُّ  ك لها الطِّ »ث���م عث���رت على ن���وادر تتح���رَّ

المح���زون وت���زري بالدر المخزون، ولطائف اأ�شفى من راي���ق ال�شراب، واأبهى من اأيام 

حققت د. دلل عبا�س الكتب المن�ص���وبة لل�ص���يخ البهائي، واأيَّدت راأيها باأدلَّة مقنعة ا�صتقت بع�صها من الكتب   (1(

اقين بدافع  نف�صها. وفي ما يتعلق بكتاب »المخاة« راأت اأن الكتاب الموجود الآن، في الأ�صواق األَّفه اأحد الورَّ

الإرتزاق، ون�ص���به للبهائي، واأن الموؤلَّف الحقيقي �ص���اع، واأيَّدت راأيها باأدلة م�صتقاة من الكتاب الموجود في 

الأ�صواق نف�صه، راجع: الم�صدر نف�صه.
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حر الح���الل، ومواعظ لو  ال�شب���اب، واأ�شع���ار اأعذب م���ن الماء ال���زِّلل، واألطف من ال�شِّ

قرئ���ت عل���ى الحجارة ل نفج���رت، والكواكب لنتث���رت، وِفقر اأح�شن م���ن ورد الخدود، 

واأرّق من �شكوى العا�شق حال ال�شدود«.

لكن، لم ُيقّي�س لهذا الكتاب ما قيِّ�س للكتاب ال�صابق، يقول:

»ولم���ا ل���م يت�ش���ع المج���ال لترتيبه، ول وج���دت من الأي���ام فر�شة لتبويب���ه، جعلته 

ت���ه  ك�شق���ط مختل���ط رخي�ش���ه بغالي���ه، اأو عق���د انف�ش���م �شلك���ه فتناث���رت لآلي���ه، و�شميَّ

ب�»الك�شكول« ليطابق ا�صمه ا�صم اأخيه«.

فالك�ص���كول اأخو المخاة، وكل منهما جلي�س الوحدة، واأني�س الوح�صة.. لذا يطلب من 

القارىء، فيقول:

»واتخ���ذه واأخ���اه جلي�شي���ن لوحدت���ك، واأني�شي���ن لوح�شت���ك، وموجبي���ن ل�شلوت���ك، 

ان  �شاحبين في خلوتك ورفيقين في �شفرك، ونديمين في ح�شرتك، فاإنهما جاران بارَّ

ان واأ�شتاذان خا�شعان ومعلِّمان متوا�شعان، ل بل هما حديقتان تفتَّحت  و�شميران �شارَّ

ورودهم���ا، وخريدت���ان تورَّدت خدودهم���ا، وغانيتان لب�شتان حل���ل جمالهما، مائ�شتان 

(1(

في برود جاللهما، ف�شنهما عن غير طالبهما ول تبذلهما اإل لخاطبهما...«.

���ه���ال ع��ل��م��ًا اأ���ص��اع��ه  وم����ن م��ن��ع ال��م�����ص��ت��وج��ب��ي��ن ف��ق��د ظلم ف��م��ن م��ن��ح ال���جَّ

ب البهاء في كنوز الُت���راث العربي، فيلتقط،  م���ن موقع الفقيه العالم ال�ص���اعر... ينقِّ

م، كما يقول، اأنواعًا مختلفة من المعرفة:  ْفَو العقول المتمثِّل في جواهر الكام، فيقدِّ �صَ

تف�ص���ير، اأخبار، حكم، �ص���عر، حكاي���ات، اأبحاث، مناق�ص���ات، ن���وادر، طرائف، لطائف، 

عة... تت�ص���ف بالجم���ال، اأو بالأكثر جماًل من كل نوع،  مواعظ، حكايات، ن�ص���و�س متنوِّ

م تكن كالعقد الذي  رر المنتظمة في العقد الفريد، واإن ل���م تنظَّ ما يجعلها �ص���بيهة بال���دُّ

يه هذا يبقى في مناخ الفرح،  ى... وفي تلقِّ انف�ص���م �ص���لكه، فيحار المرء اأي جواهره يتلقَّ

بهاء الدين العاملي، الك�ص���كول، بيروت: دار المرت�ص���ى، ط�1، 1429هـ/2008م، �س9 و10. ودفعًا للتكرار،   (1(

�صن�صع رقم ال�صفحة المقتب�س منها، من هذا الكتاب، في نهاية الإقتبا�س، بين قو�صين.
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فكم���ا يقول الإمام علي، اأمير الموؤمنين Q: »اإن هذه القلوب تمّل كما تملُّ الأبدان، 

فابتغوا لها من طرائف الحكمة«.

وفي زمٍن تاٍل، ا�صتر�صد ال�صيد مح�صن الأمين بهذا القول: ولعله اأراد ا�صتعادة تجربة 

البهائي، فاألَّف كتابه: »معادن الجواهر...«، وو�صفه بقوله:

ر وال�����ي�����اق�����وت ف���ي���ه���ا ُي��ط��ل��ب ه����ذي ال���ج���واه���ر م���ن م��ع��ادن��ه��ا ب��دت  وال����������دُّ

������ٍل م�����ا ي�����ص��ت��ه��ي  ف��اخ��ت��ر ل��ن��ف�����ص��ك م���ا ي�����روق وُي��ع��ج��ب ف���ي���ه���ا ل����ك����لِّ م������وؤمِّ

���ي، فيلتقط الدّر، اأو يجتني  ���ه هذا العقد من الجواهر، اأو هذا الب�ص���تان، اإلى المتلقِّ يوجَّ

نًا، ي�ص���يء، يك�ص���ف، يهدي،  يان���ع الثمر، وكلٌّ يتلق���ى ما يروقه ويعجبه، فيكون تاأثيره بيِّ

ي�صلِّي يمتع، يفرح، يفيد..

ه���ه للنُّخبة، كاأنَّ  ه اإل���ى النا�س العاديين، ف�ص���ًا عن توجُّ ���نيع، يتوجَّ وه���و، بهذا ال�صَّ

هدف���ه هو جعل الثقافة ملك كل من يعرف القراءة والكتابة، وموؤلفاته في غير علم تفيد 

ر في قواعد اللغة العربيَّة،  ذلك، ومنها: »الفوائد ال�شمدية في النحو«، وهو كتاب مي�صَّ

ر في الفقه. وهذا يعني اأنه كان ي�صعى اإلى جعل المعرفة  و»جامع عبا�شي« وهو كتاب مي�صَّ

���لونها في مناخ من المتعة الجماليَّة. وفي هذا قبول لاآخر  مي�ّص���رة لجميع النا�س، يح�صِّ

وحبٌّ له ودعوته للمعرفة والحوار، في �صياق تقديم ما ي�صلِّي ويمتع ويفيد ويثّقف في اآن.

ز الكشكول حدقث سمر متميِّ

الواقع اأن هذا النوع من التاأليف لي�س جديدًا في تاريخ الأدب العربي، فقد بداأ منذ اأن 

فت، من منظور نظرية اأجنا�س  نِّ مر وتدوينها في كتب مختارات �صُ بداأ جمع اأحاديث ال�صَّ

الكتابة العربيَّة، تحت عنوان: حديث ال�صمر. فمن المعروف اأن اإجادة الحديث بلغت من 

(1(

المكانة درجة اأن جعلت العلم مقت�صرًا على الحفظ، فقد جاء في الك�صكول:

الك�صكول: )�س 925).  (1(
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ال�������ص���در ل���ي�������س ب����ع����ل����ٍم م�����ا ح�������وى ال��ق��م��ط��ر  ح�������واه  م����ا  اإل  ال���ع���ل���م  م����ا 

كما بلغت درجة اأن تعطي الإن�صان قيمته، وهذا ما نفهمه من قول الجاحظ الآتي:

»اإنَّما النَّا�ش اأحاديث، فاإن ا�شتطعت اأن تكون اأح�شنهم حديثاً فافعل«. ولعلَّنا ل نبعد 

واب حين نقول: اإنَّ مثل هذا الفهم لاأمور يرّكز قيمة الإن�صان في ما يجيده من  عن ال�صَّ

وع، من العطاء الأدبي. هذا النَّ

ة الحياة الأولى، كما ق���ال اأحد الخلفاء  وكذل���ك بلغ���ت درجة »محادثة الرجال«، ل���ذَّ

بع. ا راح يعّد لذات الّدنيا ال�صَّ لوزيره لمَّ

ولع���لَّ ه���ذا يع���ود اإلى طبيع���ة ذلك المجتم���ع ال���ذي كان الحديث الممت���ع فيه حاجة 

���ر الظواهر الكونية والإجتماعية، ويحكي اأحداث التاريخ، باأ�صلوب  �صرورية، اإذ اإنَّه يف�صِّ

د راأينا هذا. ي�صلِّي ويمتع، ول نعدم اأن نجد، في كتب التاريخ الأدبي، ما يوؤكِّ

ثه، قائًا:  م���ن هذه الأخبار ما ياأتي: ُيروى اأنَّ اأح���د الخلفاء األحَّ في طلب جلي�س يحدِّ

ث���اً...«. واأنَّ خليف���ة اآخر ق���ال: »... فما اأنا الي���وم اإلى �شيء اأح���وج منِّي اإلى  »اأبغ���ي محدِّ

ظ«، واأنَّ خليفة اآخر �صئل: »اأي الأمور اأمتع؟«، فاأجاب:  جلي�ش ي�شع عني موؤونة التحفُّ

»مذاكرة العلماء«.

(1(

ولعلَّ هذا ما جعل اأحد ال�صعراء يقول:

���ه  ُيقطف ف��ن��ل��ن��ا ����ص���ق���اط���ًا م����ن ح���دي���ث ك���اأنَّ ك���رم  اأب���ك���ار  اأو  ��ح��ل  ال��نَّ ج��ن��ى 

ن، ع���اوة على الخبر، �ص���يئًا من ال�ص���عر  والواق���ع اأنَّ ه���ذه الأحادي���ث كانت تت�ص���مَّ

ا يمتع وي�صلِّي. وهذا ما كان يعطيها قيمًة اإ�صافية،  ومقتطفات من الخطب و�صوى ذلك ممَّ

الأمر الذي كان يجعلها ن�صو�صًا ت�صمل مختلف اأنواع الأدب. ولعلَّ هذا ما جعل بع�صهم 

يطلق عليها ا�صم »الأدب عند العرب«.

راجع: الجاحظ، البيان والتبني، �س 250 و 257 و 66 و 151.  (1(
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نت  ة ُدوِّ ل كتب ق�ص�صيَّ وقد تمَّ جمع بع�س هذه الأحاديث الق�ص�صيَّة، في ما بعد، فاأوَّ

في الع�صر الأموي، ومنها كتاب »التيجان« لوهب بن منبه، وكتاب »اأخبار ملوك اليمن« 

لعبيد بن �صريه الذي قال لأحد الخلفاء:

.
(1(

ر ليلك وتلّذ به نهارك« ـ »يا اأمير الموؤمنين، لك، في هذا الحديث، ما يق�شّ

نون هذه الأحاديث في كتب، ومن هذه الكتب نذكر، على �صبيل  وكان الأدباء العرب يدوِّ

المثال، زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي اإ�ص���حاق اإبراهيم بن علي الح�ص���ري القيرواني 

ا�س بن �صليمان في الأدب، لي�صتغني  ا راأى رغبة اأبي الف�صل العبَّ )ت. 453(، وقد األَّفه لمَّ

به عن جميع كتب الآداب. ويعّرف الح�صري القيرواني كتابه، فيقول:

»وبع���د، فه���ذا كت���اب اخت���رت في���ه قطع���ًة كاملًة م���ن البالغات ف���ي ال�شع���ر والخبر 

والف�ش���ول والفق���ر، بم���ا ح�شن لفظ���ه ومعناه، وا�شت���دل بفحواه على مغ���زاه، ولم يكن 

اً، ب���ل كان جميع ما فيه من األفاظه ومعانيه، كما قال  �ش���ارداً حو�شي���اً ول �شاقطاً �شوقيَّ

(2(
البحتري:

��������ّك ام������������روؤٌ اأن���������ه ن������ظ������اٌم ف���ري���د ف�����ي ن����ظ����ام م�����ن ال����ب����اغ����ة م�����ا ���ص��� 

وت�����ج�����ّن�����ب�����ن ظ�����ل�����م�����ة ال���ت���ع���ق���ي���د ُح�������ْزُن م�����ص��ت��ع��م��ل ال���ك���ام اخ���ت���ي���ارًا 

�����ن ب����ه غ���اي���ة ال����م����راد ال���ب���ع���ي���د... « ورك����ْب����ن ال���لَّ���ف���ظ ال���ق���ري���ب ف����اأدرك����� 

ن العنا�صر الآتية: ومن الوا�صح اأنَّ هذا التعريف يت�صمَّ

ا ح�صن لفظه ومعناه.  الختيار ممَّ  .1

ما يتمُّ اختياره هو قطعة كاملة تت�صف بالأدبية: الباغات، ما ح�صن لفظه ومعناه،   .2

نظام من الباغة. 

الدميري، الحيوان،6/1.  (1(

اأبو ا�صحق اإبراهيم بن علي الح�صري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، بيروت: دار الجيل، ط 4 �س 33ـ  35.  (2(
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�صهولة اللغة وو�صوح الدللة وعمقها.   .3

فرادة وطرافة.   .4

ة)الخبر(.  امتزاج ال�صعر والق�صَّ  .5

الحجم يتراوح بين الفقرة والف�صل.  .6

ويمكن اأن ن�ص���وغ هذه العنا�ص���ر في التَّعريف الآتي: حديُث ال�صمر قطعٌة لغويٌة كاملة 

يتمُّ اختيارها مما ح�صن لفظه ومعناه، يتراوح حجمها بين الفقرة والف�صل، يمتزج فيها 

ي دللة وا�صحة عميقة،  رد بال�صعر، لغتها �صهلة، قريبة اإلى الفهم وبليغة في اآن، توؤدِّ ال�صَّ

بعيدة المرمى، ما يجعلها فريدة ونادرة.

يه النقد المعا�صر »النَّ�ش المفتوح«  ���مر اأقرب ما يكون اإلى ما ي�ص���مِّ ويبدو حديث ال�صَّ

لل�ص���عر والنثر من دون التقيُّد بحجم، اأو بقواعد مقررة م�ص���بقًا �صوى الح�صن = الجمال 

مر: الإمتاع والموؤان�صة من ناحية ثانية. من ناحية اأولى، وال�صَّ

واإن يكن الح�ص���ري قد ذكر الخبر، بو�صفه عن�ص���رًا من عنا�صر »القطعة الكاملة« 

ث عن الخبر  الت���ي يختارها، فاإن عبد القاه���ر الجرجاني )ت.471هــــ/ 1078م( يتحدَّ

ل« واأعظم المعاني �صاأنًا، فيقول: بو�صفه »الأ�شل والأوَّ

ر اإلَّ في ما بين �شيئين: والأ�شل الأول  »اعلم اأن معاني الكالم كلها معاٍن ل ُتَت�شوَّ

هو الخبر...«. وي�صيف فيقول: اإن الخبر وجميع معاني الكام معان ين�صئها الإن�صان... 

ر بال�ص���ور الكثيرة، وتق���ع فيه ال�ص���ناعات  واأعظمه���ا �ص���اأنًا الخب���ر فه���و ال���ذي ُيَت�ص���وَّ

.
(1(

العجيبة«

واإن يك���ن عبد القاهر قد اكتف���ى بالنَّ�س على موقع الخب���ر ودوره في معاني الكام، 

وعن وقوع ال�صناعات العجيبة فيه، فاإنَّه لم يدر�صه، ولعل ذلك يعود اإلى ح�صر اهتمامه 

في »الإعجاز القراآني« ودللته.

عبد القادر الجرجاني، دلئل الإعجاز في علم المعاني، بيروت: دار المعرفة، 1420 هـ/1982م. �س 405 ـ   (1(

.407
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ح باأنَّه لم  ومم���ا يجدر ذكره، في هذا المق���ام، اأن القارىء )واإن يكن البهاء قد �ص���رَّ

يج���د لديه من الوقت ما يتيح له فر�ص���ة ترتيب كتابه( ل يعدم اأن يجد �ص���ياقات تنتظم 

فيه���ا الفقرات المختارة في مو�ص���وع واحد، ومن نماذج ذلك على �ص���بيل المثال، نذكر 

 يتكون من عنا�ص���ره: الموت، الدنيا الفانية، ما ُيدخل الجنة، و�ص���ياقًا 
(1(

ًا �ص���ياقًا وعظيَّ

ن خطب الإمام علي بن اأبي طالب Q وكامًا له، و�صياقًا  اآخر )�س167ـ  169( يت�صمَّ

اآخر )�س254 ـ 261( يت�صمن مختارات �صعرية ترى اإلى ال�صيب والخ�صاب وروؤية المراأة 

اإليهما المنظور.

 المنيور/الرؤقا إلى العالم التي حكمت عمليا ااختيار:

واإنن���ا، اإذ نحاول تبيُّن روؤية البهاء، من طريق مختاراته، فذلك يعود اإلى اأنَّ الختيار 

ح في غير مو�ص���ع من كتابه باأنه قد  ق���د ت���م من منظور روؤية اإلى العالم، والموؤلِّف ي�ص���رِّ

اختار، وي�ص���ف ما اختاره بالجيد جّدًا، فيقول على �ص���بيل المثال: »الأرجوزة الم�شهورة 

للفا�ش���ل مج���د الدي���ن اب���ن مكان����ش...«، »ه���ذا م���ا اخترته من ه���ذه الأرج���وزة، وهي 

، ويقول في مو�ص���ع اآخر: »هذا اآخر ما انتخبته منها، اأي ق�شيدة 
(2(

طويلة، جيدة جداً«

ال�شري���ف الر�ش���ي في رثاء اأب���ي اإ�شحاق ال�شابي، »وهي نحو م���ن ت�شعين بيتاً في غاية 

. وفي مو�ص���ع اآخر يختار َن�صًا �صعريًا، ويعلِّق: »هذه كلمات ت�شتحق 
(3(

الجودة والح�شن«

.
(4(

اأن تكتب بالّنور على وجنات الحور«

يبدو وا�ص���حًا اأن الروؤية التي يتم منها اختيار ن�ص���و�س الك�صكول روؤية دينية اأخاقية 

ة، اأو  ة في المقام الأول، تتمثل هذه الروؤية في ن�ص���و�س �ص���عرية اأو �ص���رديَّ وعظية جماليَّ

الك�صكول )�س10 ـ 13).  (1(

الك�صكول )�س85).  (2(

الك�صكول )�س959).  (3(

الك�صكول )�س95).  (4(
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نثريَّة حكمية تنطق بالدللة في مناخ اأدبي جمالي، م�صلٍّ وممتع وكا�صف في اآن.

ويبدو وا�ص���حًا اأن هذه الروؤية ل تقت�ص���ر على هذا الجان���ب الوعظي الجمالي، واإنما 

م في هذا المناخ الديني الأخاقي الجمالي، معرفة  ت�ص���مل مختلف اأنواع المعرفة، فتقدِّ

علمية، فتختار ما يحتاجه الإن�صان في حياته اليوميَّة في مختلف حقول العلم، كما تختار 

م ذلك كله بلغة دقيقة وا�صحة �صهلة. معرفة ترفيه وت�صلية: األغاز األعاب متنوعة، وتقدِّ

بن���اء الإن�ص���ان : الأن���ا والآخ���ر: وهذا يدل على اأن �ص���احب الك�ص���كول ي�ص���عى اإلى اأن 

ي�صهم، من طريق تنقيبه في التراث العربي الإ�صامي، ف�صًا عما يكتبه هو، اإلى تقديم 

ق للجمال  ف العال���م، المتذوِّ مختارات ت�ص���هم في تكوين الإن�ص���ان المتدين الخلوق المثقِّ

ى اأم���ران: اأولهما تحقيق ال���ذات � الأنا  اقية، وهن���ا يبتدَّ ���ع بالتَّ�ص���الي الرَّ الأدب���ي والمتمتِّ

وتفّردها، وثانيهما تحقيق ما ت�ص���عى اإليه من هدف لدى الآخر، وهنا يتك�ص���ف حب هذه 

زًا على  د اأو اإلى بنائه اإن�صانًا متميِّ الذات، الأنا لاآخر وال�صعي اإلى جعله ممتلكًا هذا التفرُّ

مختلف ال�صعد، ويحيا حياة ممتعة في دنيا ي�صعى فيها اإلى الآخرة. وهكذا تحّقق الذات، 

الأنا ما تدعو اإليه في مختاراتها، فتكون قدوة لهذا الإن�صان الذي تريد بناءه.

وفي ما ياأتي نحاول اأن نتبيَّن هذه الروؤية من طريق نماذج دالَّة نختارها من الكتاب.

ياحظ من يقراأ »الك�شكول« اأن للموت، في ن�صو�ص���ه المختارة، ح�صورًا بارزًا، ففي 

�ص���عر له، يذكره مرتين في هذا الكتاب، يرى اأن ه���ذا الموت الذي يكرهه كلُّ النا�س، لو 

(1(

نظروا اإليه بعين العقل، لراأوه الراحة الكبرى:

ي����ك����ره����ه  ال��������م��������وت  ه�����������ذا  ك������ل م������ن ي���م�������ص���ي ع����ل����ى ال����غ����ب����را اإن 

ل�������������������راأوه ال����������راح����������ة ال�����ك�����ب�����رى وب�����ع�����ي�����ن ال�����ع�����ق�����ل ل��������و ن�����ظ�����روا 

الك�صكول: )�س25 و509).  (1(
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وفي حكاية من اأقا�ص���ي الهند، يح�ص���ر الموت بو�ص���فه واعظًا للنا�س، وكا�ص���فًا لهم 

.
(1(

دقات« »غرور الدنيا ولعبها باأهلها«، ما يجلعهم »يتوبون ويكثرون ال�شَّ

ية، فالإن�صان،  ل ثنائيَّة �صدِّ والموت المف�صي اإلى الآخرة )دار البقاء( هو والدنيا ي�صكِّ

العاب���د الفط���ن يطلِّق دار الغرور هذه، بعد اأن ينظر بعين العقل، ويرى اأنها لي�ص���ت وطنًا 

(2(

له، ويتخذها بحرًا يعبر به اإلى الآخرة ب�صفن �صالح الأعمال:

ف����ط����ن����ًا  ������������ادًا  ع������������بَّ  
َّ

هلل ����ق����وا ال����دن����ي����ا وخ�����اف�����وا ال��ف��ت��ن��ا اإن  ط����لَّ

����ا ع���ل���م���وا  اأن��������ه��������ا ل����ي���������ص����ت ل������ح������يٍّ وط����ن����ا ن������ظ������روا ف����ي����ه����ا، ف����ل����مَّ

���������ًة، وات�������خ�������ذوا  �����ص����ال����ح الأع�������م�������ال ف���ي���ه���ا ���ص��ف��ن��ا ج�����ع�����ل�����وه�����ا ل���������جَّ

والعابد الفطن م�ص���كون بالإيمان. لما دنا الموت من ال�ص���بلي، قال بع�س الحا�صرين 

(3(

له: اأيها ال�صيخ، قل: ل اإله اإل اهلل، فقال:

�����ص����اك����ن����ه  اأن��������������ت  ب������ي������ت������ًا  �����رج اإن  غ�����ي�����ر م�����ح�����ت�����اج اإل�����������ى ال�����������صُّ

���ور، فالدنيا في هذه  ة ال�صُّ ���رد، وفي ال�ص���عر جماليَّ نلحظ، في الحكاية، جمالية ال�صَّ

الأبي���ات تتج�ص���د في �ص���ورتين مح�صو�ص���تين، كما اأن �ص���الح الأعمال يتمثل في �ص���ورة 

ملمو�صة، ما ي�ص���كل م�صهدًا يعبر فيه الإن�صان الفطن اإلى ماذ الخا�س ب�صفٍن ي�صنعها 

هو ب�صالح اأعماله. ول يخفى ما في هذه ال�صور من تنا�س مع القراآن الكريم والحديث 

للة معرفًة جمالية تمتع وتك�صف في اآن. ي الدَّ ال�صريف، وهكذا توؤدَّ

وه���ذه المعرف���ة الجمالية نجدها ف���ي النثر الأدب���ي � الحكمة، فف���ي القولين الآتيين 

تت�صكل ثنائيات ومفارقات لغوية ومعنوية كا�صفة، يقول عابد: »اإجعل الآخرة راأ�ش مالك، 

الك�صكول: )�س12).  (1(

الك�صكول: )�س236).  (2(

الك�صكول: )�س37).  (3(
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ة: »من كرمت عليه نف�شه هانت  نيا فهو ربح«، ويقول محمد بن الحنفيَّ فما اأتاك من الدُّ

. ويقول رويم ال�ص���وفي: ال�ص���وفي »هو ال���ذي ل يملك �شيئ���اً ول يملكه 
(1(

علي���ه دني���اه«

.
(2(

�شيء«

وهنا تتجلَّى كرامة الإن�ص���ان، فهو اإن ابتلي بع�ص���رة ي�ص���بر �صبر الكريم، ول ي�صكو اإل 

(3(

:Q حيم الرحمن، يقول الإمام علي بن الح�صين زين العابدين للرَّ

ل��ه��ا  ف��ا���ص��ب��ر  ب��ع�����ص��رة  ب��ل��ي��ت  ���ص��ب��ر ال���ك���ري���م، ف������اإن ذل�����ك اأح�����زم واإذا 

ف��اإن��م��ا  ال���خ���ائ���ق  اإل�����ى  ت�����ص��ك��ونَّ  ي��رح��م. ول  ل  ال����ذي  اإل����ى  ال��رح��ي��م  ت�صكو 

 اإذا �شاأله، واأبعد ما يكون 
َّ

 بن العبا�س: »اأقرب ما يكون العبد اإلى اهلل
َّ

ويقول عبد اهلل

.
(4(

عن النا�ش اإذا �شاألهم«

اإن هذا الإن�ص���ان ي�صعى للخير في هذه الدنيا، ينظم اأبو الفتح الب�صتي في هذا ال�صاأن 

(5(

ق�صيدًة طويلًة مطلعها:

ورب���ح���ه غ��ي��ر م��ح�����س ال��خ��ي��ر خ�����ص��ران زي�������ادة ال����م����رء ف����ي دن����ي����اه ن��ق�����ص��ان 

النف�س وا�صتعمل ف�صائلها  اأقبل على  اإن�����ص��ان.... ...  بالج�صم  ل  بالنف�س  ف��اأن��ت 

الَّة  وهذا تعريف لاإن�صان يتمثل في ما تت�صف به نف�صه من ف�صائل. وفي الحكاية الدَّ

اج بقتله، وق���ال لقتيبة بن  جل المتدين الذي اأم���ر الحجَّ عل���ى هذه الف�ص���ائل حكاي���ة الرَّ

م�ص���لم: ليكن عندك، وتح�صره في الغد، فطلب الرجل من قتيبة اأن ي�صمح له باأن يذهب 

ليعطي ما لديه من ودائع لأ�ص���حابها، ف�صمح له قتيبة، وخاف األَّ يعود، لكن الرجل عاد، 

الك�صكول: )�س15).  (1(

الك�صكول: )�س250).  (2(

الك�صكول: )�س71).  (3(

الك�صكول: )�س159).  (4(

الك�صكول: )�س274).  (5(
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(1(

 كفيًا ول اأرجع!؟
َّ

ولما لحظ ا�صتغراب قتيبة، قال: جعلت اهلل

(2(

وهذا الإن�صان يقول على ل�صان ال�صاعر �صليمان الباجي الأندل�صي:

ي��ق��ي��ن��ًا  ع����ل����م����ًا  اأع�����ل�����م  ك����ن����ت  ب����������اأن ج����م����ي����ع ح����ي����ات����ي ك�������ص���اع���ة اإذا 

ب���ه���ا  �����ص����ن����ي����ن����ًا  اأك�������������ون  ل  واأج������ع������ل������ه������ا ف��������ي ��������ص�������اح وط��������اع��������ة!؟ف�����ل�����م 

اإن هذا الإن�صان الذي يجعل حياته في �صاح وطاعة، يت�صف بمكارم الأخاق، ور�صول 

مها، وفي مختارات الك�صكول ما يدعو اإلى الإت�صاف بهذه   محمد P، اإنما جاء ليتمِّ
َّ

اهلل

(3(

المكارم، والنماذج كثيرة، من �صعر وحكايات واأقوال بليغة، نذكر منها:

القبيح  ���ص��م��اع  ع��ن  ���ص��ن  و�صمعك  �������ص���ان ع����ن ال���ّن���ط���ق ب��ه ...  ك�������ص���ون ال���لِّ

�������ص������ري������ك ل�����ق�����ائ�����ل�����ه ف����ان����ت����ب����ه ف�������اإن�������ك ع�����ن�����د ������ص�����م�����اع ال���ق���ب���ي���ح 

يف  ان في �ص���ورة مح�صو�ص���ة ملمو�ص���ة، بالك�ص���ف ع���ن الزَّ وفي بيتين طريفين ي�ص���عَّ

(4(

والكذب، نقراأ:

�������ادة ب���ج���ب���ه���ت���ه ق�����ال�����ت، وق�������د اأب�����������ص�����رت ب��ل��ح��ي��ت��ه  �����ص����ب����غ����ًا و��������ص�������جَّ

ي�������ك�������ذُب ف�������ي وج������ه������ه ول���ح���ي���ت���هه�������ذا ال���������ذي ك����ن����ت ق����ب����ل اأع�����رف�����ه 

غ  وقيل للربيع بن خيثم: ما نراك تغتاب اأحدًا!؟ فقال: ل�صت عن نف�صي را�صيًا، فاأتفرَّ

(5(

لذمِّ النا�س!؟ واأن�صد:

�صاغلل��ن��ف�����ص��ي اأب���ك���ي ل�����ص��ت اأب���ك���ي ل��غ��ي��ره��ا  النا�س  ع��ن  نف�صي  ع��ن  لنف�صي 

الك�صكول: )�س900).  (1(

الك�صكول: )�س197).  (2(

الك�صكول: )�س197).  (3(

الك�صكول: )�س49 و865).  (4(

الك�صكول: )�س158).  (5(
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وفي الحكاية المثل جاء اأنَّ الذباب يتبع موا�ص���ع الجرح فينكاأها، ويجتنب الموا�ص���ع 

ال�ص���حيحة، وكذل���ك �ص���رار النا����س، يتبع���ون معائ���ب النا����س، فيذكرونه���ا، ويدفن���ون 

.
(1(

المحا�صن

(2(

 دّر من قال:
َّ

باب من النا�س هو ما ينبغي تجنُّبه، يقول البهاء: هلل هذا الذُّ

وار�����������������������س ب���������������اهلل ������ص�����اح�����ب�����ا ك���������ن ع���������ن ال�������ن�������ا��������س ج�����ان�����ب�����ًا 

�������ب ال������ن������ا�������س ك�����ي�����ف ����ص���ئ���ت  ت������������ج������������ده������������م ع����������ق����������ارب����������اق�������لِّ

(3(

 درُّ من قال:
َّ

ويقول، اأي�صًا: هلل

ف��اأظ��ل��م��ه  اأ����ص���ت���ك���ي زم����ن����ي ه������ذا  م���ِن ل  ���م���ا اأ���ص��ت��ك��ي م���ن اأه����ل ذا ال���زَّ واإنَّ

ئ���اب ال��ت��ي ت��ح��ت ال��ث��ي��اب فا  ت���ك���ن اإل�������ى اأح��������ٍد م���ن���ه���م ب��م��وؤت��م��ن ه��م ال���ذِّ

اإل��ى  فافتقرت  �صبر،  كنز  ل��ي  ك��ان  اإن���ف���اق���ي ف����ي م�����دارات�����ي ل���ه���م ف��ف��ن��ي ق��د 

ه  واإن يكن يح�سُّ على تجنُّب الرذائل وتركها وي�ص���كو النا����س.. الذباب والذئاب؟ فاإنَّ

يح�سُّ على التحلِّي بالف�صائل، والنماذج كثيرة نذكر منها:

 .
(4(

ني، ثم ل يوؤذن له!« ريف بباب الدَّ ؟ فقالت: وقوف ال�شَّ »قيل لأعرابيَّة: ما الذلُّ

.
(5(

ع الغ�ش�ش اإلى اأن تنال الفر�ش« »وقيل للمهلَّب: ما الحزم؟ فقال: تجرُّ

.
(6(

يه« يه، وحب�ش ما بين فكَّ  من اأطلق ما بين كفَّ
َّ

وقال اأحدهم: »رحم اهلل

الك�صكول: )�س467).  (1(

الك�صكول: )�س234).  (2(

الك�صكول: )�س207).  (3(

الك�صكول: )�س634).  (4(

الك�صكول: )�س211).  (5(

الك�صكول: )�س129).  (6(
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ول يخفى ما في هذه الأقوال من تركيز لغوي، ي�ص���كل ثنائيات، وير�ص���م م�صاهد دالَّة 

على معنى مكثف عميق.

تبدو هذه الروؤية الجمالية وا�ص���حة، فجلُّ ما يختاره هو مما ح�صن لفظه ومعناه، وقد 

يكون ذا دللة اختياره هذا التعريف لل�صعر:

.
(1(

»ال�شعر اإنما هو اإبداع المعنى ال�شريف في اللَّفظ الجزل اللطيف«

ال على معنى، واإنما هو اإبداع اللغة ال�صعرية  ى الدَّ ال�ص���عر لي�س الكام الموزون المقفَّ

ة في ما �ص���بق من مختارات وعظية اأخاقيَّة،  الداَّلة الكا�ص���فة، وقد لحظنا هذه الجماليَّ

ونلحظها في المختارات الأخرى في مختلف �ص���وؤون الحياة، فنقراأ، على �ص���بيل المثال، 

(2(

قول ال�صريف الر�صي:

خ��ف��ي��ت  ف���م���ذ  ع���ي���ن���ي،  ���ت���ت  وت���ل���فَّ ����ت ال���ق���ل���ب ...  �����ي ال�����ط�����ل�����ول ت����ل����فَّ ع�����نِّ

(3(

ونقراأ لأحدهم:

�������ه ي�����������ا م������ق������ل������ت������ي اأن�����������������ت ال������ت������ي  اأوق����������ع����������ت����������ن����������ي ف�������������ي ح�������بِّ

ه  �����������������������ة خ��������������دِّ ت��������������ك رقَّ ون���������������ص�������ي�������ت ق���������������ص�������وة ق����ل����ب����هغ��������������رَّ

نات  ول تخلو روؤيته من تاأثُّر بمعايير ع�ص���ره للجمالية ال�ص���عريَّة، ومنها وفرة المح�صِّ

(4(

اللفظية والمعنوية، ومن نماذج ذلك نقراأ لل�صيخ محيي الدين بن عربي:

��ب��ر اإذ ب��ان��وا  ب���ان���وا، وه���م ف��ي ���ص��واد ال��ق��ل��ب �صكان ب���ان ال���ع���زاء، وب����ان ال�����صَّ

الك�صكول: )�س925).  (1(

الك�صكول: )�س17).  (2(

الك�صكول: )�س17).  (3(

الك�صكول: )�س152).  (4(
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ونقراأ لأحدهم:

ع��ذل��ت��ك��ا ل����و ك���ن���ت ت��ع��ل��م م����ا اأق�������ول ع��ذرت��ن��ي  ت���ق���ول  م����ا  اأع����ل����م  ك���ن���ت  اأو 

فعذرتكا)�س37) ل���ك���ن ج���ه���ل���ت م���ق���ال���ت���ي ف��ع��ذل��ت��ن��ي  جاهل  اأن��ك  وعلمت 

فف���ي هذي���ن البيتين انتق���ال من ال�ص���رط اإلى الإ�ص���تدراك، ما يدل عل���ى انتقال في 

الموقف، وفيه ثنائيات �ص���ديه: تعلم/ جهلت، عذرتن���ي/ عذلتني اأعلم، علمت/ جاهل، 

ة وموّظفة في اأداء الدللة، وهذا  عذلتكا/ فعذرتكا، وهي في الوقت نف�ص���ه ثنائي���ات لغويَّ

بة  يعني اأن في هذين البيتين �ص���ناعة �ص���عرية كانت رائجة اآنذاك، ولكنها تظلُّ هنا محبَّ

لأنها دالَّة غير مجانية.

�س ين�ص���به هو  ���ة هذا الن���وع من ال�ص���عر جعله يفيد م���ن مخمِّ ولع���لَّ اإعجاب���ه بجماليَّ

.
(1(

لل�صنوبري، وترى د. دلل عبا�س اأنَّه لعبد المح�صن ال�صوري

العذابا  ث��ن��اي��اك  تعذيبي  األ��ه��م  نقابا ب��ال��ذي  ال���ورد  م��ن  ي��ك  خ��دَّ األب�س  وال���ذي 

ي منك هجرًا واجتنابا  ي منك هجرًا واجتنابا والذي �صيَّر حظِّ والذي �صيَّر حظِّ

ما الذي قالته عيناك لقلبي فاأجابا)�س42).

ويقول هو:

اأذاب  ال��ج�����ص��م  ب���در ُدج����ى ف���راق���ه  ع���ن���ي، ف��غ��اب ���ص��ب��ري اإذ غ��اب ي���ا  ق��د ودَّ

ق���ال���ت  ������ص�����يٍء  اأي  ع���ل���ي���ك،   
َّ

ى فاأجاب!؟)�س60) ب��������اهلل عيناك لقلبي المعنَّ

ول تخلو المختارات من طرائف فكاهيَّة، مثل الحوار ال�ص���عري الذي دار بين ال�صاعر 

اأبي الح�صين الجزار الذي مات حماره، وبين اأحد اأ�صحابه، قال هذا:

راجع: بهاء الدين العاملي، م.�س.، �س411.  (1(
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ه ا���ص��ت��راح وم��ن  خ�����لَّ�����ف م����ث����ل الأدي�������������ب م������ا م���ات���ا ... م��ن م���ات ف��ي ع����زِّ

فاأجابه الجزار:

ح�����م�����اري  م����������ات  ف�����ق�����ل�����ت:  ت���ع���ي�������س اأن��������ت وت�����ب�����ق�����ى)������س35). ... 

ة، ومن نماذج ذلك نذكر  ة اللغوية نلحظه���ا كذلك في مختاراته النثريَّ وه���ذه الجماليَّ

ز الثري بالمفارقات الكا�ص���فة: »العزلة م���ن دون عين العلم زلَّة ومن  هذا القول المركَّ

دون زاء الزهد علَّة«.

ا في الحكاية فنلحظ طرافة الحدث وندرته وعمق الدللة واإن�ص���انيتها، وهي دللة  اأمَّ

تنتظم في بناء الروؤية ال�صاملة التي يرى منها البهاء اإلى العالم، ومن نماذج ذلك نذكر:

ف باأع�ص���ى همدان، وتحك���ي اأنه كان اأ�ص���يرًا في باد  حكاي���ة من تاري���خ الأدب، تعرِّ

اج وقتله )�س26  ته ابنة اآ�ص���ره، فحلت قيوده وهربت معه، ثم اأ�ص���ره الحجَّ الديلم، فاأحبَّ

م معرفة ب�ص���اعر ثائ���ر، كما تقيم ثنائية طرفه���ا الأول الحب  و22(، فه���ذه الحكاية تقدِّ

وطرفها الثاني الكره، فيف�صي الأول اإلى الحرية، ويوؤدي الثاني، اإلى القتل. يروي الموؤلِّف 

هذه الحكاية، من دون اأن يحول خروجها اإلى المحظور الجن�ص���ي، من اختياره لها لأنها 

حكاية طريفة نادرة تقدم معرفة وروؤية في �صياٍق �صردي ممتع.

ر عاقة ال�ص���اعر بال�ص���لطان، فاإننا نق���راأ حكاية اأخرى  واإن تكن هذه الحكاية ت�ص���وِّ

ر واقع ال�صاعر الذي ا�صطر اإلى امتهان الجزارة كي ل يحتاج اأحدًا. ت�صوِّ

ار: يقول ال�صاعر اأبو الح�صين الجرَّ

����اب����ا ل ت��ل��م��ن��ي، م������ولي، ف���ي ����ص���وء ح��ال��ي  ع�����ن�����دم�����ا راأي�������ت�������ن�������ي ق���������صَّ

م��ا  ال������ج������زارة  اأت����ر�����ص����ى  ل  ع�������ص���ت ح�����ي�����ًا، واأت�����������رك الآداب����������ا ك���ي���ف 

���ي���ن���ي  الكابا)�س214) وب����ه����ا ������ص�����ارت ال�����ك�����اب ت���رجِّ اأرج��و  كنت  وبال�صعر 
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م معرفة بال�صخ�ص���يات، وتك�ص���ف عن �ص���فاتها، وتدلُّ على باغة  وحكاية اأخرى تقدِّ

الجواب المفحم المف�ص���ي اإلى تغيير الموقف، تحكي اأن �ص���اعرًا ق�ص���د اأبا دلف، ف�صاأله 

هذا: من اأنت؟ فاأجابه: من بني تميم، فقال اأبو دلف:

الع�صا  م��ن  اأه���دى  ال��ل��وؤم  ب��ط��رق  ول����و ���ص��ل��ك��ت ���ص��ب��ل ال���م���ك���ارم ���ص��لَّ��ت تميم 

فق���ال ال�ص���اعر: نع���م، بتل���ك الهداي���ة جئ���ت اإلي���ك. فخج���ل اأبو دل���ف، وا�ص���تكتمه 

واأجازه)�س463).

وم���ن ه���ذا النوع حكاي���ة العجوز التي لم تب���ع بيتها لجارها الثري بمئت���ي دينار، وهو 

ي�ص���اوي ع�ص���رين دينارًا، فقيل لها: اإن القا�ص���ي يحجر عليك ل�ص���فاهتك حيث �ص���يَّعت 

مئتي دينار...، فقالت: فلم ل يحجر على من ي�ص���تري بمئتين ما ي�صاوي ع�صرين دينارًا؟ 

فاأفحمت القا�صي ومن كان معه )�س242 و243).

في ه���ذه الحكاية، عاوة على متعة طرافة الحكاية، ك�ص���ف ل�صخ�ص���يَّة هذه العجوز 

ة لبيتها، الحري�ص���ة على كرامتها، واإقامة ثنائي���ة الفقير الغني، المثيرة  ���ة، المحبَّ الذكيَّ

لل�صوؤال: فلم يحا�صب الأول ول يحا�صب الثاني؟

وحكاية/ مثل خرافي تحكي عن كلب في فمه رغيف لم ُيخدع بذمِّ الآخر له)�س172).

عا تقدقم المعرفا المتنوِّ

ول تقت�ص���ر مخت���ارات »الك�شكول«، كما قلن���ا اآنفًا، على ال�ص���عر والحكايات والأقوال 

البليغ���ة المنتق���اة من منظ���ور ديني اأخاقي ترب���وي جمالي، واإنما ت�ص���مل مختلف اأنواع 

م معرفة بتف�صير القراآن الكريم، وعلم القراءات وبالحديث النبويِّ ال�صريف،  العلم، فتقدِّ

والفقه والأدعية، والفل�ص���فة، وعلم الكام والت�ص���وُّف والن�ص���ك، والتاريخ، والجغرافيا، 

وفقه اللغة، وقواعدها، وتاريخ الأدب من �ص���عر ونثر واأمثال، وباغة، ومو�صيقى وترجمة 

وهند�ص���ة وجبر وح�صاب وم�صاحة وطب وفيزياء وفلك وعلم الطل�صمات وتنجيم وفرا�صة 
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وال���وزن، عاوة عل���ى معلومات متنوعة في خير الخيل وال�ص���فات المحمودة في الخادم 

وت�صمية الأيام التي في اآخر البرد بالعجوز، والآلت كالإ�صطرلب.

ويق���ّدم هذا الكتاب كذلك األغازًا واأحاجي متنوعة، واألعابًا في ا�ص���تخراج الم�ص���مر، 

وتعريفًا باألعاب م�صتخدمة كالنرد وال�صطرنج.

تختلف اللُّغة الم�ص���تخدمة في هذه المختارات عن لغة المخت���ارات الأدبيَّة، فهي لغة 

ة الأداء وب�ص���اطة التركيب و�ص���هولة الفه���م، غير اأنها ل  توا�ص���ل ل لغة اإبداع، تتميز بدقَّ

تخل���و من »نكهة طريفة«، فعندما يعّرف المنطق على �ص���بيل المث���ال يقول: »فاإن ن�شبة 

المنط���ق اإلى المعاني ن�شب���ة النحو اإلى الكالم والعرو�ش اإلى ال�شعر«)215(. وعندما 

مها في �صياق �صردي كا�صف لل�صخ�صية والموقف، فيتمثلها  م المعرفة التاريخيَّة يقدِّ يقدِّ

ث مرة اأخرى عن المعرفة الجمالية.  المتلقي في مناخ المتعة ال�ص���رديَّة، ما يجعلنا نتحدَّ

وهذا ما نلحظه لدى حديثه عن خ�ص���ائ�س ال�ص���عر، ومنها الإقتبا�س م���ن الفقه، فتاأتي 

المعلومة الفقهية في �صياق �صعري لطيف. يقول اأحدهم:

ة كالقمر الطالع/ فِلَم منعتم �صفتي لثمه!؟/ والحقُّ  اأنبت وردًا نا�صرًا ناظري/ في جنَّ

ارع. رع للزَّ اأن الزَّ

ويمك���ن اأن يع���د الكتاب، لوفرة ما ت�ص���من من مختارات �ص���عرية واأق���واٍل نثرية بليغة 

ووثائق كثيرة نادرة، ديوانًا لل�صعر والنثر العربّيين.

ة العربيَّة، و�صجاًّ للمعرفة في مختلف �صنوفها، عاوة  وبهذا يكون ديوانًا للمعرفة الجماليَّ

عل����ى تقديم����ه معرفة بعدد كبير من الأعام ومواقفهم، ما يجعله، اأي�ص����ًا، كتابًا في الرجال، 

ولكن من طريق الرواية الرا�صمة للم�صاهد والكا�صفة عن �صفات ال�صخ�صيَّة ومواقفها.

تقدقم معرفا ناألعخم

ا  وقد نتبيَّن روؤية البهاء اأكثر مبا�ص���رة في تقديمه معرفة بالأعام ومواقفهم، واإن كنَّ

م بع�س النماذج  نا �ص���نقدِّ ث عن الأعام الذين يعرف بهم جميع، لكثرتهم، فاإنَّ لن نتحدَّ
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الَّة، ومنها على �صبيل المثال.. الدَّ

ل على من���زل الإمام علي اله���ادي Q ليًا...، وفيها  � رواي���ة هج���وم جنود المتوكِّ

ترت�ص���م اأمام القارىء �صورتان: اأولهما �صورة الإمام الهادي Q: »... يقراأ القراآن، 

م���ل والح�شى، وعلى راأ�شه ملحفٌة من  وعلي���ه مدرع���ة من �شوف، وهو جال�ش على الرَّ

ل،  هاً اإلى ربِّه يترنَّم باآيات في الوعد والوعيد«، وثانيتهما �صورة المتوكِّ وف، متوجِّ ال�شُّ

وه���و في مجل�س ال�ص���راب والكاأ�س في يده وقد ُحِمل اإليه الإم���ام Q، فيطلب منه اأن 

 
(1(

���اٍت َوُعُيوٍن} ي له، فيق���راأ: {َكْم َتَرُكوا ِمن َجنَّ ي�ص���رب، فيرف�س. فيطلب من���ه اأن يغنِّ

فيطلب منه اأن ين�صده �صعرًا، ويلح عليه في ذلك، فين�صده ق�صيدة اأبي العتاهية المعروفة 

ومطلعها:

تحر�صهم  الأج����ب����ال  ق��ل��ل  ع��ل��ى  جال فما اأغنتُهم القلل...)646) ب���ات���وا  ُغلب الرِّ

ية  ل ثنائيَّة �ص���دِّ تين تنتمي كلٌّ منهما اإلى عالم، وت�ص���كِّ تر�ص���م هذه الرواية �صخ�ص���يَّ

.Q لطان وواقع الإمام كا�صفة واقع ال�صُّ

جها الإمام الح�صين بن علي )عليهما  باب بنت امرئ القي�س تزوَّ � ورواية، تقول: اإن الرَّ

ال�ص���ام(، فولدت له �ص���كينة، وكان يحبُّها حبًا �صديدًا، وقال في ذلك �صعرًا، وكانت معه 

ف، فرجعت اإل���ى المدينة مع من رجع، فخطبها الأ�ص���راف من قري�س، فقالت:  ي���وم الطَّ

 Q وعا�ص���ت بعد الإمام الح�ص���ين ،P 
َّ

، ل يكون لي حمو اآخر بعد ر�ص���ول اهلل
َّ

واهلل

�صنة لم ُيظلَّها �صقف اإلى اأن ماتت حزنًا )965).

ة الإمام الح�صين Q الإن�صان  تين: اأولهما �صخ�ص���يَّ تر�ص���م هذه الرواية �صخ�صيَّ

باب الوفيَّة، والتي  ه �صعرًا، وثانيتهما �صخ�صية زوجته الرَّ ر عن حبِّ المحبِّ لزوجته والمعبِّ

اقي يقابله في الم�صكوت عنه، اأو في الم�صار  لم تع�س بعده طويًا، هذا العالم الإن�صاني الرَّ

ف« عالم اآخر، هو عالم وح�صيٌّ ارتكب اأفظع جريمٍة ب�صريَّة في كرباء. اإليه ب�»يوم الطَّ

�صورة الدخان الآية:44.  (1(



- 293 -

د. عبد المجيد زراقط

 بن العبا�س م�ص���يبًا في حواره الآتي م���ع معاوية، اإذ اإن هذا هو من 
َّ

وق���د كان عبداهلل

اأنجب يزيد، واأ�ص����س ل�صيا�ص���ته. قال معاوية لبن عبا�س، بعد اأن ُكفَّ ب�ص���ره: ما لكم، يا 

بني ها�ص���م، ت�صابون في اأب�صاركم!؟ فقال ابن العبا�س: كما اأنتم، يا بني اأميَّة ت�صابون 

في ب�صائركم )�س173).

المواقف النادره

ين، تتلم���ذوا على يد الإمام عل���ي بن اأبي طالب  يلتق���ط الموؤلِّف مواق���ف لأنا�ٍس عاديِّ

اغية  Q، في مواجهة معاوية، في زمن طغيانه، تك�ص���ف عن �صخ�ص���يَّات واجهت الطَّ

���ن لمعاوية ظلمه، وتق���ارن بينه وبين عدل  م���ن دون خوف، فهذه �ص���ودة بن���ت عمارة تبيِّ

ده )�س633(، وهذا جاري���ة بن قدامة يرد اإهان���ة معاوية له  الإم���ام علي Q، وته���دِّ

، اإن القلوب التي اأبغ�شناك بها لبين جوانحنا، وال�شيوف 
َّ

بمثله���ا، ويقول له: »اأما، واهلل

الت���ي قاتلن���اك به���ا لف���ي اأيدينا...«)�س327(. وهذا �ص���ريك بن الأعور ي�ص���نع �ص���نيع 

جارية، وين�صد، مت�صائًا:

و�صيفي �صارٌم، ومعي ل�صاني!؟)�س314). اأي�������ص���ت���م���ن���ي م����ع����اوي����ة ب������ن ح����رب 

والنماذج في هذا المجال كثيرة )راجع على �صبيل المثال: 316 و317).

���وفي  ج، ويبدو اأن لهذا الَعَلم ال�صّ م الموؤلِّف معرف���ًة بالحاَّ وف���ي روايات كثي���رة، يقدِّ

مكانة كبرى لديه، اإذ تتكرر الروايات عنه، كما يتكرر الإقتطاف من �صعره ومن �صعر ابن 

الفار�س، ويكاد يكون ما اقتطف من �صعر هذا الأخير يمثل ديوانًا �صعريًا.

ترت�صم في الرواية الأولى )�س211( �صورة المقتول �صبرًا و�صجاعته، ورغبته في اأن 

يخفي ما يدلُّ على خوفه من �ص���فرٍة ل ي�صتطيع الإن�ص���ان اأن يخفيها اإراديًا، وترت�صم في 

���وفي ال�ص���اعر و�صورة ال�صلطان  الرواية الثانية )�س222(، �ص���ورة المتاآمرين على ال�صُّ

���ابر على العذاب، والمقتول �صبرًا... و�صورة  ب ال�صَّ الآمر بتعذيبه وقتله، و�ص���ورة المعذَّ
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���ة المحروقة، وفي الرواية الثالثة )�س224( �ص���ورة العارف التارك للنا�س دنياهم  الجثَّ

ودينهم، لي�ص���غل بدينه ودنياه، وف���ي الرواية الرابعة )�س412( تتكرر ال�ص���ورة الأولى، 

وفي الرواية الخام�صة )�س426( تتكرر ال�صورة الثانية.

م الحاج اإلى العذاب والقتل، وهو ين�صد: يتقدَّ

تبلغها  ل��اأ���ص��ق��ام  ال��ن��ف�����س  اأ���ص��ل��م  ي��ح��ي��ي��ه��ا ل���م  ال���و����ص���ل  اأن  ل��ع��ل��م��ي  اإل 

���ص��اب��رٌة  الآلم  ع��ل��ى  ال��م��ح��بِّ  ل����ع����ل م�������ص���ق���م���ه���ا ي�����وم�����ًا ي����داوي����ه����ا ن��ف�����س 

فلما �صلب اإلى الجذع قال:

������ن������ى ع�����ل�����ّي  و412) ي���������ا م�����ع�����ي�����ن ال�������������صَّ )����س211  نى  ال�صَّ على  ��ي  اأع��نِّ

تتك�ص���ف، في هذه النماذج، من طريق الحكاية الطريفة، �ص���فات �صخ�صيات موؤمنة 

تقي���ة، �ص���جاعة، تجيد القول البلي���غ، وتتخذ مواقف نادرة من دون خ���وف... لأنها ترجو 

، �ص���بحانه وتعالى، وكما تك�ص���ف �صخ�ص���يات اأخرى نقي�ص���ة، �ص���ّكيرة، 
َّ

المعونة من اهلل

م�صتبدة، طاغية...

ة البهاء، الأنا قدرها ل يزال يعلو  �صخ�صيَّ

ة البهاء، كما ُي�ْص���ِفر عنها   ول نك���ون بعيدي���ن عن ال�ص���واب عندما نرى اأن �صخ�ص���يَّ

���فر في هذا الكتاب اأنموذج اآخر من تلك ال�صخ�صيات الموؤمنة التقية ال�صجاعة التي  ال�صَّ

تجيد الّنطق بالقول البليغ واتخاذ المواقف البليغة اأي�ص���ًا، وفي ما ياأتي نحاول اأن نتبيَّن 

ذلك.

ة تقيَّة، فهو ينقل  ينتمي البهاء، كما تفيد مختارات الك�ص���كول، اإلى اأ�ص���رة اأدبيَّة علميَّ

ه، وما قاله ونظمه اأبوه، في غير مو�ص���ع من كتابه، ما يفيد هذا الأمر  م���ا كتب بخط جدِّ

)راجع: �س101 و160 و179 و191 و192 و240 و241 و537). 

جمال الإن�ص���ان، كما تقول مختارات ال�ص���يخ البهائي، يتمثَّل في عقل���ه واأدبه، اللذين 
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 �صبحانه له، واإن فقدهما، كان فقد الحياة اأجمل به:
َّ

وهبهما اهلل

ه���ب���ًة  لم�������������رىٍء   
َّ

اهلل وه��������ب  اأح���������ص����ن م�����ن ع���ق���ل���ه وم�������ن اأدب�������ه م������ا 

ف��ف��ق��ده ل��ل��ح��ي��اة اأج��م��ل ب��ه )�����س213) ه���م���ا ج����م����ال ال����ف����ت����ى، ف�������اإن ُف���ق���دا 

واة وال�ص���نبلة في  ف���ل كوجود النَّخل في النَّ والعق���ل عق���ان، غريزي، ووجوده في الطِّ

ة، ومكت�صب، وهذا نوعان: اأحدهما التجارب الدنيوية والمعارف المكت�صبة، وثانيهما  الحبَّ

العلوم الأخروية والمعارف الإلهيَّة... )�س977).

والعلم يرفع �ص���اأن الإن�صان، فهذا القا�صي البي�ص���اوي، �صاحب التفا�صير الم�صهورة، 

عًا، دخل في تبريز مجل�س الوزير، فجل�س في اأخريات القوم، واإذ  وكان زاهدًا عابدًا متورِّ

ث في المجل�س اأ�صئلة، ولم ي�صتطع اأحد الإجابة عنها، اأجاب، ثم �صاأل اأ�صئلة  اأورد المتحدِّ

لم ي�صتطع اأحد الإجابة عنها، فاأجاب هو عنها، فقام الوزير واأجل�صه مكانه )�س52).

وق���ال بع����س الحكماء: ل�ص���ت منتفعًا بما تعل���م اإذا لم تعمل بما تعلم، ف���اإذا زدت في 

علم���ك، فاأنت مثل رج���ٍل حزم حزمة من حطب، واأراد حملها، فلم يطق، فو�ص���عها وزاد 

عليها )�س189).

يق���ول الإمام جعفر ال�ص���ادق Q، كان )�ص���لى( يقول: »النظر اإل���ى وجه العالم 

���رك بالآخرة، ومن كان على خالف  عب���ادة، فالمق�ش���ود العالم الذي اإذا نظرت اإليه ذكَّ

ذل���ك فالنظ���ر اإلي���ه فتن���ة«، وع���ن النبي P: »العلم���اء اأمن���اء الر�شل ما ل���م يخالطوا 

ال�شلطان...« وعن عي�صى Q: »مثل العالم ال�شوء مثل �شخرة وقعت في فم النَّهر، 

رع« )164). ل هي ت�شرب الماء، ول هي تترك الماء ليخل�ش اإلى الزَّ

ناحظ، اأوًل، حاوة الحكاية في بيان الدللة، وجمال الت�صبيه.. ثم نرى ثانيًا اأنَّ هذه 

ة واأدبيَّة، وفي ما  المختارات ترى اأن قيمة الإن�صان تتمثل في ما يح�صله من معرفة علميَّ

���لها ترقى به اإلى اأعلى المراتب، و�ص���رط  يت�ص���ف به من اأدب، فهذه المعرفة التي يح�صِّ

الإنتفاع بالعلم العمل به، والعالم العامل بعلمه هو المعني بالحديث ال�ص���ريف: »اإن اهلل، 
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د لها دينها« )�س361). ة، على راأ�ش كلِّ مئة �شنة، من يجدِّ عزَّ وجل، يبعث لهذه الأمَّ

والعالم هذا اإن�صاٌن يحبُّ الجمال ويع�صقه، فنقراأ من �صعره:

���ص��ن)���س70) ك����لُّ م���ن ل���م ي��ع�����ص��ق ال���وج���ه ال��ح�����ص��ن  ح��ل اإل��ي��ه وال��رَّ ب ال��رَّ ق���رِّ

ونق���راأ مما يختاره تعريفًا للع�ص���ق يق���ول: »الع�شق اإنج���ذاب القلوب اإل���ى مغناطي�ش 

الح���ب، وكيفي���ة هذا الإنجذاب، ل مطمع في الإطالع على حقيقتها، واإنَّما يعبَّر عنها 

بعب���ارات تزيده���ا خف���اء، وه���و كالح�ش���ن ف���ي اأنه اأم���ر ي���درك، ول يمكن التعبي���ر عنه، 

وكالوزن في ال�شعر«)73).

���عر، ويرى اأنَّ كاًّ منهما اأمر تلقائي، ل  وهذا فهم ي�ص���اوي بين الع�ص���ق والجمال وال�صِّ

يمك���ن معرفة حقيقته، ي���درك ول يمكن التعبير عنه، والافت هن���ا القول: اإن الوزن في 

ال�صعر اأمر تلقائي اأي�صًا، فال�صعر ي�صدر موزونًا كما يتجلى الح�صن جماًل والع�صق حبًا.

ه���ذا العالم العامل بعلمه، العا�ص���ق للجمال، ُيعنى بتفا�ص���يل تدل عل���ى تديُّنه وولئه 

لأهل البيت R، فيبني، على �صبيل المثال، »مكاناً في النجف الأ�شرف لتحفظ فيه 

نعال زوار ذلك الحرم الأقد�ش« ويكتب على ذلك المكان هذين البيتين:

ل��دي��ك  ال��م��ب��ي��ن ق���د لح  يك )�س95). ه����ذا الأف������ق  ر خدَّ ًا وعفِّ فا�صجد متذلِّ

به  الطرف  فاغ�ص�س  �صينين،  ط��ور  ة ف���اخ���ل���ع ن��ع��ل��ي��ك ذا  ه�����ذا ح�����رم ال�����ع�����زَّ

ويقول في الحنين اإلى طو�س، الم�صهد الأقد�س الر�صوي.

ال��ج��م��ع  اأر��������س  اأت����ي����ت  اإذا  ري�����ح  اأع����ن����ي ط����و�����س، ف���ق���ل لأه������ل ال���رب���ع ي����ا 

���ك���م  ب���ال���دم���ع م�������ا ح���������لَّ ب�����رو������ص�����ة ب���ه���ائ���يَّ ري����ا�����ص����ه����ا  و�����ص����ق����ى  اإل 

ويخاطب الريح اأي�صًا: لتلثم اأر�س النجف نيابة عنه )�س24)

ة، غير  ويح���نُّ اإلى المكان الذي يقيم فيه، فينظم ف���ي مدينًة هرات... حيث اأقام مدَّ
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ق�صيدة، منها اأرجوزة، ت�صفها هي وهواءها وماءها ون�صاءها وثمارها وعنبها وبطيخها 

ر على فراقها )�س137 ـ 141).  ومدر�صتها ومنتزهها )كازركاه(، وتنتهي بالتح�صُّ

ويرحل في طلب المعرفة، ويطول �ص���فره، يقراأ ويكتب في الباد التي يزورها، فنقراأ 

ما كتبه في م�ص���ر المحرو�ص���ة وما وقف عليه في القد�س ال�ص���ريف م���ن كتابي: »مجلي 

ره في محرو�ص���ة تبري���ز وفي قزوين واأ�ص���فهان  الأف���راح« و»الأغان���ي«، وم���ا قال���ه وح���رَّ

وم�صهد...

ولم يقت�صر دوره، في هذا الكتاب، على اختيار المعرفة ونقلها واإي�صالها، واإنما تمثل 

كذل���ك في نقدها واإنتاجها، فق���د مرَّ بنا الكام على المعرفة العلميَّة و�ص���روب الترفيه 

والت�صلية.

م، في ما ياأتي نماذج دالَّة على الأنواع الأخرى من المعرفة: ونقدِّ

علم التف�صير:

ففي علم التَّف�صير نلحظ ر�صده التناق�س في تف�صير علم من اأعام هذا العلم، يقول: 

: اإن الفعل معلَّق عن العمل، 
(1(

ْحَس��ُن َعَماًل}
َ
يهُُّكْم أ

َ
»قال...، في �شورة هود {لَِيبْلَُوُكْم أ

ى الأمر في تف�صير هذا العلم )راجع:  وقال في �شورة الملك نقي�ش ذلك...«، ثم يتق�صَّ

�س182).

ر ما يجب اأن يقوم به، فيوافق الغزالي على ما  ويتحدث عمن يت�صدى للتف�صير، فيقرِّ

جاء في اإحدى ر�صائله، ويقول: »من الواجب على من يت�شدى لتف�شير القراآن اأن ينظر 

فيه من جهات �شبع: اأولها: اللغة وجواهر الألفاظ، وثانيتها: الإ�شتعارات والكنايات، 

وثالثته���ا: النحو، ورابعتها: ن�شد الألفاظ المفردة والجمل واأحوالهما كما هو مبيَّن 

ف���ي عل���م المعان���ي، وخام�شتها: ع���ادات العرب ف���ي اأمثالهم ومحاوراته���م، و�شاد�شتها: 

رموز الحكماء المتاألهين، و�شابعتها: كالم ال�شوفيَّة ومقا�شدهم« )راجع:�س 904).

�صورة الملك، الآية: 2.  (1(
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يمكن القول: اإنه، هنا، ي�ص���ع منهجًا لي�س في تف�ص���ير اآيات القراآن الكريم فح�ص���ب، 

����س وهذا المنهج لي����س ببعيد ع���ن المناهج الحديثة ف���ي مقاربة  واإنم���ا في درا�ص���ة النَّ

الن�صو�س ودرا�صتها.

ويثير، في �ص���اأن تف�ص���ير القراآن، م�ص���األة اأخرى طالما كثر الجدل فيها، وهي م�صاألة 

وؤال، كما ورد في �صرح نهج الباغة لكمال الدين بن ميثم،  التف�صير بالراأي، فيطرح ال�صُّ

 :Pوهو: »اإن قلت: كيف يجوز تجاوز الإن�شان، في تف�شير القراآن الم�شموع، وقد قال

���ر القراآن براأيه فليتبواأ مقعده من الن���ار، وفي النهي عن ذلك اآثار كثيرة؟«.  »م���ن ف�شَّ

د هذه الوجوه، ومنها. ويجيب عن ال�صوؤال. فيقول: اإن الجواب عنه من وجوه، ويعدِّ

اً ومطلعاً، وبق���ول اأمير  »اإن���ه معار����ش بقول���ه P: اإن للق���راآن ظه���راً وبطناً وح���دَّ

 عب���داً فهم���اً ف���ي القراآن، ولو ل���م يكن �شوى 
َّ

الموؤمني���ن عل���ي Q: اإلَّ اأن يوؤت���ي اهلل

الترجم���ة المنقول���ة، فم���ا فائدة ذلك الفه���م...«، ومنها »قوله تعال���ى: {َلَعِلَمُه الَِّذيَن 

م اأدلَّة منقولة من  ، فاأثبت للعلماء ا�شتنباط���اً«. ثم، وبعد اأن يقدِّ
(1(

َي�ْشَتْنِبُطوَن���ُه ِمْنُه���ْم}

ر ذلك النهي بالقول:  القراآن الكريم، والحديث ال�صريف واأقوال الإمام علي Q، يف�صِّ

»... ف���اإذن الواج���ب اأن يحم���ل النه���ي ع���ن التف�شير بال���راأي اأحد معنيي���ن: اأحدهما اأن 

ل الق���راآن على وفق طبعه  يك���ون لالإن�ش���ان في �ش���يٍء راأي، وله اإليه مي���ل بطبعه، فيتاأوَّ

ع اإل���ى تف�شير القراآن بظاه���ر العربيَّة من غي���ر ا�شتظهاره  وراأي���ه... الثان���ي: اأن يت�ش���رَّ

ماع والنقل...« )راجع: �س599 و600). بال�شَّ

ن ياحظ وير�ص���د، ويك�ص���ف... وي�ص���ع  م، اأن البهاء باحث متمكِّ الوا�ص���ح، مما تقدَّ

اأي العالم المو�ص���وعي المخت����س دوره في اإنت���اج المعرفة  ق���ه، ويعط���ي لرَّ منهج���ًا ويطبِّ

الدينيَّة، ما يفتح باب الإجتهاد والتجديد ومواجهة م�صكات اأي ع�صر... ذلك اأن النبيَّ 

هة اإلى الب�صر جميعهم. محمدًا P هو خاتم الأنبياء، ور�صالته خاتمة الر�صائل وموجَّ

�صورة الن�صاء الآية: 83.  (1(
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علم الكالم:

وفي علم الكام، يعر�س م�صاألة وجوب �صكر المنعم، فيقول: »مما ا�شتدل به اأ�شحابنا 

 اأ�شرارهم واأعلى في الفردو�ش قرارهم( على اأن �شكر المنعم واجب عقاًل، 
َّ

�ش اهلل )قدَّ

ًل،  واإن لم يرد به نقل...«، ويقدم الأدلَّة، ثم يناق�س الأ�صاعرة في هذا ال�صاأن نقا�صًا مطوَّ

مًا الأدلَّة المقنعة )راجع: �س154 و155). رها مقدِّ ويخل�س اإلى نتيجة يقرِّ

قراءة النُّ�شو�ش ودرا�شتها:

ة ودرا�صتها وتقديم معرفة بها  ن لدى قراءته الن�ص���و�س الأدبيَّ ونلتقي الباحث المتمكِّ

للمتلق���ي، ونماذج ذلك كثيرة، نذكر منها تاأييده لما ذهب اإليه ال�ص���فدي من اأن اأهجى 

بيت قالته العرب قول الأخطل:

كلبهم  الأ���ص��ي��اف  ا�صتنبح  اإذا  ���ار ق���وم،  ق����ال����وا لأم����ه����م: ب���ول���ي ع���ل���ى ال���نَّ

من اثني ع�صر وجهًا )راجع:�س373)

ونقا�صه للفا�صل الجلبي والتبريزي في فهم بيتي المتنبي الآتيين وبيان جماليتهما:

ف����ي ل����ي����ل����ٍة، ف��������اأرت ل���ي���ال���ي اأرب����ع����ا ن�����ص��رت ث����اث ذوائ������ب م���ن ���ص��ع��ره��ا 

فاأرتني القمرين في وقت معا )راجع: 724) وا���ص��ت��ق��ب��ل��ت ق��م��ر ال�����ص��م��اء ب��وج��ه��ه��ا 

���������ًة، وات��������خ��������ذوا  �صفنا)�س236) ج�����ع�����ل�����وه�����ا ل���������جَّ فيها  الأع��م��ال  �صالح 

ائي ال�صعرية: وبيانه الوحدة الكلِّية في مقطوعة حاتم الطَّ

ي اإذ اأعطيت مالي اأ�صيمها )راجع: 917). وع�������اذل�������ٍة ق����ام����ت ع����ل����يَّ ت��ل��وم��ن��ي  كاأنِّ

ي في النقد القديم ب�»�شرقات ال�شعراء و�شقطاتهم«، )�س365( وما  وتتبُّعه لما �ص���مِّ

ى في النقد الحدي���ث التاأثر والتاأثير اأو التَّنا�س. وماحظته التنا�س في ال�ص���عرين  ي�ص���مَّ

ى في النقد الحديث ب�»الأدب المقارن« فنقراأ قوله: اإن  العربي والفار�ص���ي، وهو ما ي�ص���مَّ

بيت ابن العفيف التلم�صاني.
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اأن�������ص���ٌة  وه�����ي  دلًل  ال���ن���ف���ار  يا ح�صن معنى الر�صا في �صورة الغ�صب ت���ب���دي 

»ه���ذا البي���ت يح���وم حول ق���ول الع���ارف ال�شامي ال�شي���خ نظامي، في كت���اب: خ�شرو 

و�شيرين«، وتبيُّنه خ�ص���ائ�س �صعر عمر بن اأبي ربيعة )�س860(. و�صعر �صعراء اآخرين 

)����س319 و320(، واأخ���ذه على اأبي نوا�س، في نقد للمعجم اللغوي، ا�ص���تخدامه في بيته 

الآتي:

ه��ب ك������اأنَّ ���ص��غ��رى وك���ب���رى م���ن ف��واق��ع��ه��ا  ح�����ص��ب��اء درٍّ ع��ل��ى اأر������سٍ م��ن ال��ذَّ

»فعل���ى موؤن���ث اأفع���ل« من دون األ التعريف والإ�ص���افة معًا، وهذا بع���د اأن يقول: »قد 

اأح�شن اأبو نوا�ش في بيته هذا غاية الإح�شان«)�س777).

���ا �شمع بع�شهم  ���ي والتاأويل، لدى نقله الخب���ر الآتي: »قيل: اإنه لمَّ ة التلقِّ ويثير ق�ص���يَّ

قول اأبي تمام:

لأن���ن���ي  ال�����م�����ام  م������اء  ت�������ص���ق���ن���ي  ����ص���بٌّ ق����د ا����ص���ت���ع���ذب���ت م�����اء ب��ك��ائ��ي ل 

ام: ل اأبعثه  ���ز له كوزًا، وقال: اإبعث لي ف���ي هذا قليًا من ماء المام، فقال اأبو تمَّ جهَّ

.
(1(

حتى تبعث لي بري�صة من جناح الذل«

اد عن هذا البيت، فيقول: »اإن للبيت محماًل اآخر كنت  ���ق البهاء على ما قاله النقَّ يعلِّ

اأظن اأنِّي لم اأ�شبق اإليه حتى راأيته في التبيان )لن�شير الدين الطو�شي(، وهو اأن يكون 

ر ذك���ر ماء البكاء  م���اء الم���الم م���ن قبي���ل الم�شاكلة لذكر ماء الب���كاء. ول تظن اأن تاأخُّ

يمنع الم�شاكلة، فاإنَّهم �شّرحوا، في قوله تعالى: {فَِمنُْهْم َمْن َيْمِش��ى َعلَى َبْطنه َوِمنُْهْم 

ح���ف على البطن م�شي���اً لم�شاكلة ما بعده.   اأن ت�شمية الزَّ
(2(

َمْن َيْمِش��ى َعلَ��ى رَُجلَيِْن}

ك�صكول: )�س314).  (1(

�صورة النور الآية: 45.  (2(



- 301 -

د. عبد المجيد زراقط

.
(1(

ة الحكاية المنقولة« �شى على تقدير �شحَّ وهذا الحمل اإنَّما يتمَّ

ه اإلي���ه، واإجابة اأبي  ل يخف���ى اأن هذا كل���ه: بيت اأبي تمام المذك���ور، والنقد الذي وجِّ

د لغته ال�صعرية، والإت�صال بالتراث  ام، وتفرُّ ام، عنه يثير ق�ص���ية غمو�س �ص���عر اأبي تمَّ تمَّ

والإنف�ص���ال عنه. يقول اأبو تمام: اإنه ل يخرج عن �ص���نن الإبداع اللغوي العربي، فهو اإنَّما 

يعتمد الإ�صتعارة كما يعتمدها القراآن الكريم.

ة تلقي هذا البيت وتاأويله، ما يدل  ويبدو وا�ص���حًا اأن البهاء ي�ص���يف جديدًا اإلى ق�ص���يَّ

���ائد،  عل���ى اأنه يك�ص���ف ع���ن وجه اآخر للن�سِّ ال�ص���عري، فه���و ذو عقل نقدي ينظر في ال�صَّ

ويرى فيه راأيه. وعندما يجد هذا الوجه يقرُّ بف�صل من �صبقه اإليه، وي�صتخدم الم�صطلح: 

يَّة تك�صف اأن جديد اأبي تمام متَّ�صل بالتراث  الم�ص���اكلة، وي�صدر في راأيه عن درا�صة ن�صِّ

ة التي ا�صتقي منها مفهوم  العربي الإ�صامي/ القراآن الكريم، والنُّ�صو�س ال�صعرية العربيَّ

م�صطلح الم�صاكلة، اأي اأنه غير منقطع؛ وهو وبهذا، ي�صهم في بحث ق�صيَّة ل تزال قائمة 

اإلى يومنا هذا، وهي: كيف يتم التجديد، بالإت�صال بالتراث اأم بالإنقطاع عنه؟ ما يجعلنا 

ة التجديد، وخ�صو�صًا ال�صعري في هذه الأيام. نفيد من عمق روؤيته في بحث ق�صيَّ

ولم تقت�ص���ر درا�صته النُّ�صو�س الأدبيَّة على ال�صعر، واإنما در�س ن�صو�صًا نثرية، منها 

ة لاإمام علي بن الح�صينQ، فيقول: اإن اهلل، �صبحانه  اديَّ ن�ص���و�س ال�صحيفة ال�صجَّ

وتعالى األهمه اإلى ك�صف الحجاب عن حقائق كنوز هذه ال�صحيفة الكاملة، ورفع الأ�صتار 

ع���ن خفايا رموزها... »مما لم يهتد اإلي���ه اإلَّ واحد بعد واحد، ولم يطلع عليه اإل وارد 

ة التي اأورد كثيرًا منها، ومن نماذج ذلك �صرح  ... ومنها �صرح الأمثال العربيَّ
(2(

بعد وارد«

.
(3(

المثلين: »هذا الأمر مما تركب اإليه اأعجاز الإبل«، و»طويت دونها ك�شحاً«

راجع: بهاء الدين العاملي، م.�س.، �س188 و189 و191 و149.  (1(

ال�صيد مح�صن الأمين، رحات ال�صيد مح�صن الأمين، بيروت: مركز الغدير ط�2، 1432ه�، 2011م، �س197.

الك�صكول: )راجع: �س183).  (2(

الك�صكول: )راجع:�س937).  (3(
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التارقخ:

وف���ي التاري���خ، ل يكتفي، في ح���الت كثيرة، بتقدي���م المعلوم���ة التاريخية من طريق 

ق ويناق�س، ويخل����س اإلى راأي، كما يفعل  الحكاي���ة الطريفة، اأو الق���ول البليغ، واإنما يحقِّ

 
َّ

لدى نقا�ص���ه ق���ول اأحد الباحثين من اأن حكاي���ة البطة مو�ص���وعة واأن الغزالي وجار اهلل

د تاريخ وف���اة كلٍّ منهما، وي���رى »اأن اجتماعهما غير  الزمخ�ص���ري ل���م يجتمعا، اإذ يح���دِّ

، وه���ذا ما يفعله لدى بحثه م�ص���األة التقاء الإمام جعفر ال�ص���ادق Q باأبي 
(1(

بعي���د«

يزيد الب�ص���طامي، وعمل هذا �ص���قاًء ف���ي داره Q، اإذ يورد اأ�ص���ماء من ذكروا ذلك، 

.
(2(

ر: »وبعد �شهادة هوؤلء بذلك ل عبرة بما في بع�ش الكتب« واأ�صماء كتبهم، ويقرِّ

وف���ي عل���وم اأخرى، يحيل اإلى كتب ل���ه، وينقل نماذج منها، ويخل����س اإلى القول: »... 

.
(3(

فهذه وجوه ت�شعة، في اإبطال الجزء، لم ي�شبقني اإلى �شيٍء منها اأحد«

الذات، الأنا الفريدة والخا�س من المحن:

يفخ���ر من لم ُي�ص���بق اإلى مث���ل هذا الإنجاز، فيقول: من ق�ص���يدة يمدح بها �ص���احب 

(4(

د فيها مزاياه:  تعالى فرجه(، ويعدِّ
َّ

الزمان )عجل اهلل

غايتي ه���ر  ال���دَّ ي����درك  ل  ام����روؤ  ول ت�����ص��ل الأي�����دي اإل����ى ���ص��رِّ اأغ����واريواإن����ي 

ويعود هذا الفقيه العالم ال�صاعر الأديب...، وقد »اأذَّن بالل ال�شيب في المفارق« اإلى 

ذاته، اأناه ويحا�صبها: فيخاطب هذا الخائ�س في بحر الأماني، وي�صاأله: ما هذا التواني، 

ع فيه الخطاب  فيثير منذ البداية ال�صوؤال: التواني عن ماذا؟ وياأتي الجواب في �صياق يتنوَّ

بين �ص���رد للما�ص���ي و�ص���وؤال عن البقاء في هذه الحال، واإ�صاءة تك�ص���ف الواقع، وتاأكيد 

لأمر... واأمر، فهو اأ�ص���اع العمر ع�ص���يانًا وجهًا، فم�ص���ى عمر ال�ص���باب...، فاإلى متى 

الك�صكول: )راجع: �س918).  (1(

الك�صكول: )راجع: �س84).  (2(

الك�صكول: )راجع: 182).  (3(

الك�صكول: )راجع: �س162 ـ 164).  (4(
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د ب�ص���ورة مبتكرة م�ص���تقاة  رها البيت الآتي المتفرِّ يبقى هكذا، والحال غدت كما ي�ص���وِّ

من التراث الديني:

ه����اب، واأن������ت غ���ارق ب�����ال ال�����ص��ي��ب ن������ادى ف����ي ال���م���ف���ارق  ب���ح���يَّ ع��ل��ى ال����ذِّ

يه بال، معلنًا قرب الموت، فما العمل؟ هو اأذان ال�صيب يوؤدِّ

يعر�س ما فعله، فقد �صرف ماله على كتب العلوم، فاأتعب باله في ت�صحيحها، واأنفق 

(1(

الأيام والليالي في ما ل ينفع في المعاد...، وينتهي اإلى قرار:

جهُل  ال��ع��م��ر  ���ص��رف  ��ح��و  ال��نَّ ب��ه��ذا  ف��ق��م، واج���ه���د، ف��م��ا ف��ي ال��وق��ت مهل ... 

د من نف�ص���ه �صخ�ص���ًا اآخر، ويخاطبه، فيكون الخطاب لاأنا والآخر، وفي  وهكذا يجرِّ

نيا مزرعة  ه���ذا الخطاب تتمثل الروؤي���ة الدينيَّة، وجوهرها: بذل جهد العمر في جعل الدُّ

الآخرة، والعمل من اأجل يوم الح�صاب، يوم المعاد.

ه  ���ة حكاية الكردي ال���ذي قتل اأمَّ وي���روي في ق�ص���يدة ذات بنية �ص���رديَّة ودللة رمزيَّ

ف�س الكفور الجانية، واإن اأراد الإن�ص���ان الخا�س في  ، والأم هن���ا ترمز اإلى النَّ
(2(

اني���ة الزَّ

ة: يوم المعاد فليقتلها، يقول بعد اأن ي�صرد الق�صَّ

الخا�س  تبغي  ل�صع ذي  مع  تكن  اإن  ال��م��ن��ا���س ...  ت���رم م���ن ع�����سِّ ه��ات��ي��ك  اأو 

زان��������ي��������ة... ف���اق���ت���ل ال���ن���ف�������س ال���ك���ف���ور ال��ج��ان��ي��ة  لأمٍّ  ك�������������رديٍّ  ق�����ت�����ل 

ويخاطب ال�صاقي فيقول:

ال���م���دام  ك���اأ����س  اأدر  ال�����ص��اق��ي،  واج���ع���ل���ن ف���ي دوره������ا ع��ي�����س ال���م���دام اأيُّ���ه���ا 

ال��ه��م��وم  ق���ي���د  م����ن  الأرواح  �������س  اأط���ل���ق الأ����ص���ب���اح م���ن اأ����ص���ر ال��غ��م��وم خ���لِّ

الك�صكول: )راجع 156 ـ 158، وراجع: 161 في المو�صوع نف�صه(.  (1(

الك�صكول: )�س159)  (2(
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��ف�����س ف��ي اأ���ص��ر المحن ف���ال���ب���ه���ائ���ي ال����ح����زي����ن ال��م��م��ت��ح��ن  م��ن دواع����ي ال��نَّ

���ة، والمهم هنا هو اأن البهائي كان ي�صعى  ة ت�صتخدم رموزًا خا�صَّ هذه ق�ص���يدة �صوفيَّ

اإل���ى الخا�س من دواعي النف�س التي تجعله حزينًا ممتحنًا ويعي�س في اأ�ص���ر المحن...، 

. وهذا يعني اأنه ي�ص���عى 
(1(

فنف�س المرء، كما يقول الإمام علي Q: »خطاه اإلى اأجله«

اإلى الكمال الإن�ص���اني، فقد كان �صخ�صيَّة فريدة في غير مجال، لكنه يريد اأن يرقى اإلى 

ف�س فا تكون كافرًة، جانية، وهذا ما  الخا�س من المحن، بذلك النور الذي ي�صيء النَّ

(2(

ينهي به ق�صيدة اأخرى:

ال���م���م���ت���ح���ن  ل����ل����ب����ه����ائ����ي  ق������ل  ال����م����ح����ن ...  م��������ن  ال����������ف����������وؤاد  داِو 

ت����ج����ل����و ع�������ن ال�����ق�����ل�����ب ال���������ص����دى ب������������م������������دام������������ٍة اأن���������������واره���������������ا 

ر هذا الخطاب في ق�صائد اأخرى منها ق�صيدة مطلعها: ويتكرَّ

ق������م ل�������ص������ت������دراك وق����������ٍت م�����ص��ى ي���ا ن��دي��م��ي ����ص���اع ع���م���ري وان��ق�����ص��ى 

���ي ب���ال���م���دام  وام���������اأ الأق�����������داح م���ن���ه���ا ي�����ا غ���ام واغ�������ص���ل الأدن�����ا������س ع���نِّ

واإن يكن نور المدامه يغ�صل الأدنا�س، فاإن ال�صعر »يرو�ش الروح« يقول:

ال��ع��رب  ب��اأ���ص��ع��ار  روح�����ي  روح�����ن  ك�����ي ي���ت���م ال�����ح�����ظُّ ف���ي���ن���ا وال����ط����رب ... 

ق���ل���ت���ه ف�����ي ب���ع�������س اأي���������ام ال�������ص���ب���اب واف����ت����ت����ح م���ن���ه���ا ب���ن���ظ���م م�����ص��ت��ط��اب 

ال��ع��ج��م  ب���اأ����ص���ع���ار  اأط���رب���ن���ي  ث���م  واط����������ردن ه���م���ا ع���ل���ى ق���ل���ب���ي ه��ج��م ... 

الك�صكول: )�س95).  (1(

الك�صكول: )�س641).  (2(
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ال�����ص��ن��ة ق������م وخ����اط����ب����ن����ي ب����ك����ل الأل�������ص���ن���ه  م����ن ذي  ي��ن��ت��ب��ه  ق��ل��ب��ي  ع�����لَّ 

(1(

د من نف�صه �صخ�صًا اآخر، وياأمره باأن يتخذ قلبًا ل يعبد هواه: ويختم باأن يجرِّ

����ص���واه  ق���ل���ب���ًا  ات���خ���ذ  ب���ه���ائ���ي،  ي����ا  ه�������واه ...  اإل  م������ع������ب������وده  م�������ا  ف�����ه�����و 

وهكذا ي�صعى البهائي اإلى اأن يغ�صل بذلك النُّور الإلهي كل علم لي�س ينجي في المعاد. 

(2(

ف كل ما ُيح�صنه ويجيده في هذا ال�صبيل، يقول: اإنه يريد اأن يوظِّ

واإن كان يغ�ص���ل بالإيمان/ النور الإلهي كلَّ علم لي�س ينجي في المعاد ليحّقق لذاته/ 

اأناه/ الخا�س، فاإنه كان، كما مر بنا، يروحن الروح بال�ص���عر: �صعر العرب والعجم وكل 

(3(

الأل�صنة، وي�صغل البال به يقول:

م����م����ا اأق�����ا������ص�����ي�����ه م������ن ال���ب���ل���ب���ال ف�����رم�����ت ����ص���ي���ئ���ًا م�������ص���غ���ًا ل���ب���ال���ي 

ول���ي�������س ن���ظ���م ال�����ص��ع��ر م����ن ���ص��ع��اري ف���ل���م اأج��������د اأب�����ه�����ى م�����ن الأ�����ص����ع����ار 

ف���ه في »رو�شة  ه كان يوظِّ غ���ًا له، لكنَّ ل���م يك���ن البهاء محترفًا نظم ال�ص���عر، ول متفرِّ

ه اأكثر الأ�صكال  الروح«، والوا�ص���ح اأنه ي�صتخدم »المثنوي« في الغالب �ص���كًا ل�صعره، لأنَّ

ال�ص���عرية �ص���هولة، ويائ���م تجربته بو�ص���فه عالم���ًا كبيرًا يغل���ب العن�ص���ر الفكري على 

العنا�ص���ر الأخرى في �صعره المتَّ�صف بمعجم لغوي ماأخوذ من الحياة اليوميَّة، وب�صاطة 

���ور  تركيب العبارة، وبنية الن�س المتما�ص���كة و�ص���هولة الفهم، من دون اأن يخلو من ال�صُّ

���نات � لم تكن وفيرة، كما اأّن كان ما توافر منها كان  ���نات، لكن هذه � اأي المح�صِّ والمح�صِّ

موظفًا في اإنتاج الدللة، فتخل�س بذلك من �صناعة ذلك الع�صر وت�صنُّعه.

الك�صكول: )151 و152).  (1(

الك�صكول: )147).  (2(

بهاء الدين العاملي، م.�س.، �س362.  (3(
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الموقف مت اآلخر:

ا موقفه من الآخر، فقد مرَّ بنا الكام عليه في ما �ص���بق، وقلنا: اإن �صعيه اإلى جعل  اأمَّ

لونها في مناخ من الفرح والمتعة، يعني  تهم، يح�صِّ ة النا�س وخا�صَّ المعرفة مي�صورة لعامَّ

قبوًل لاآخر وحبًا له و�صعيًا اإلى تثقيفه، ودعوة له للحوار. ويندرج، في هذا ال�صياق، عمله 

ة مذهب ال�ص���يعة الإماميَّة، ومعرفة  على التقريب بين المذاهب، من طريق معرفة ال�ص���نَّ

ة، ما يجعل التقريب قائمًا على المعرفة والإقتناع. هوؤلء مذاهب ال�صنَّ

د ما راأيناه، فقد ن�صاأ، وهو ي�صمع والده ين�صد  ونقراأ، في مختارات »الك�شكول«، ما يوؤكِّ

(1(

له:

اأح�������دا ����ص���ل م����ن دن������ا، وت���ن���ا����س م����ن َب���ُع���دا  ال�����ه�����وى  ع����ل����ى  ت����ك����ره����نَّ  ل 

اُء م������ا ول������دت  ف������������اإذا ج����ف����ا ول����������ٌد ف����خ����ذ ول������دا ق������د اأك������ث������رت ح������������وَّ

 :Q ٍّون�ص���اأ اأي�صًا، وهو يقراأ في النهج و�صايا، مثل قول اأمير الموؤمنين الإمام علي

.
(2(

، فاجعل العفو عنه �شكراً للقدرة عليه« »الب�شا�شة حبال المودَّة. اإذا قدرت على عدوٍّ

(3(

فغدا عالمًا كبيرًا يقول:

وحنين  ����ٍة  رقَّ ذو  ��ى  ال��م��ع��نَّ ال��ف��ق��ي��ر  ا�صتخدموني اأن���ا  هم  اإذ  ًا خدوم،  ُطرَّ ا�س  للنَّ

لم�صوني  ه��م  اإذا  ق����درًا  م��ق��ام��ي  ول�����ص��ت اأ���ص��ل��و ه��واه��م ول���و ق��ط��ع��ون��ي.. يعلو 

وتب���دو ه���ذه الروؤية اإلى الآخر وا�ص���حًة، عندم���ا نجده يرى فاحًا يح���رث في حقول 

تبريز، فيقف قربه، ويرت�ص���م اأمام ناظريه م�ص���هد الخ�صب والعطاء، ويعجب من جمال 

(4(

ائي اإلى الزهرة الآتية، وي�صت�صرف الم�صتقبل المزهر المعطاء. يقول: اث الرَّ هذا الحرَّ

الك�صكول: )�س101).  (1(

الك�صكول: )�س94).  (2(

الك�صكول: )�س31).  (3(

الك�صكول: )�س70).  (4(
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غ�������دا  م�������ل�������ي�������ٌح  اٌث  ح����������������������رَّ ����ه ال����م����ح����راث م����ا اأج���م���ل���ه! هلل  ف����ي ك����فِّ

ام��������ه  ه������������رة ق��������دَّ ال�����ث�����ور ي�����راع�����ي م���ط���ل���ع ال�����ص��ن��ب��ل��ة ك������������������اأنَّ ال������������زَّ

العالم والللطان:

ة  ة العالم وال�ص���لطان، وبلغة ع�صرنا اإ�صكاليَّ تتمثل، في م�ص���ار حياة البهائي، اإ�ص���كاليَّ

اعي اإلى توظيف مختلف  ف وال�صلطة، وهذه اإ�صكالية قديمة قدم قيام ال�صلطان ال�صَّ المثقَّ

قوى المجتمع في �ص���ياق م�ص���روعه، وجعلها عنا�ص���ر تنتظم في بناء هو محوره، والعالم 

���اعي اإلى الخا�س ليكون ناجيًا في يوم  الحقيقي، المنتمي اإلى دينه واأهله ونا�ص���ه، وال�صَّ

ف في تحقيق  المع���اد، كم���ا بدا لنا البهائي، ياأبى اأن يفرغ ذاته م���ن ذاته ليكون اأداة توظَّ

ًا. والنماذج كثيرة في التاريخ عن  م�ص���روع ال�ص���لطان، وخ�صو�صًا اإن كان غا�صمًا م�ص���تبدَّ

الإباء كما عن الإن�صواء.

ة، اإذ تولَّى من�ص���ب �ص���يخ الإ�ص���ام في عهد ال�ص���اه  وقد واجه البهائي هذه الإ�ص���كاليَّ

ه اآثر خو�س التجربة، على الّرغم من كرهه للمنا�صب  بًا منه، ويبدو اأنَّ عبا�س، وكان مقرَّ

ة الفكرية، وعلمه اأن �صاحب ال�صلطان كراكب الأ�صد. و�صعيه اإلى الحريَّ

وبهذا يكون قد اختار الموقف الأ�ص���عب، وفي وعيه ن�ص���يحة اأبي���ه بتجنُّب الإختاط 

بالملوك، وروؤيته اأن حبَّ الدنيا راأ�س كل خطيئة.

وكانت التجربة �صديدة ال�صعوبة، فال�صاه عبا�س اإ�صكالي ال�صخ�صيَّة، مزدوجها. وقد 

نجح البهائي اإلى حدٍّ كبير، كما تقول د. دلل عبا�س، في التوفيق، في ع�ص���ر م�صطرب، 

وفي عهد �صلطان م�صتبد، بين العقيدة المبداأ وال�صلوك العملي، فكان منحازًا اإلى النا�س، 

ولم يمدح ال�صلطان، ولم يتواَن عن نقده حين يقت�صي الأمر ذلك.

وترى الباحثة اأن كثيرًا، من اإنجازات ال�ص���اه الإيجابيَّة، تعود اإلى تاأثير البهائي الذي 

كان من نمط من العلماء تو�ص���ح �ص���فاته، عندما تروي حادثة حاول فيها ال�ص���اه الإيقاع 
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.
(1(

ق بينه وبين عالم اآخر، فلم يوفَّ

يه على زمانه،  يتحّدث ال�صيد مح�صن الأمين عن تجربة البهائي هذه، فيعجب من تجنِّ

وقد ُقيِّ�س له ما لم يقيَّ�س لغيره، فيقول:

ة في الم�صهد، فيها قبره، وعليه �صندوق علق عليه زيارة  لل�ص���يخ البهائي حجرة خا�صَّ

رني ما للبهائي من العظمة والجال  مكتوبة على لوحة ليزار بها ال�ص���يخ البهائي... وذكَّ

في باد اإيران، حيًا وميتًا، بما قراأته في ك�ص���كوله ما حا�صله: »رحم اهلل اأبي، لو لم ياأت 

اإلى بالد العجم لما ابتليت ب�شحبة الملوك واأهل الدنيا«.

فقال ل�ص���ان حالي مخاطبًا ال�ص���يخ البهائي: واأنت، رحمك اهلل، تتجنى على زمانك، 

وتت�ص���جر من مجيئك لباد العجم، حتى اأ�ص���بحت فيها �صيخ الإ�ص���ام تركب مع ال�صاه 

عبا�س اأعظم ملوك ال�صفوية، وياأتمر باأوامرك.

وال�ص���هيد الثاني، �ص���يخ اأبيك، يحر�س الكرم في الليل في قري���ة جبع، ويراجع هناك 

الدرو�س التي يدر�ص���ها في النهار ويبني م�ص���جده وداره بيده ويتاجر بال�صريط لتح�صيل 

الة لتلك الغاية، ويعاملونه كما يعاملون اأحدهم. معا�صه، وي�صافر مع المكارية والجمَّ

واأنت تدفن بم�صهد الإمام الر�صا في حجرة معظمة، وتزار كما يزار، و�صاحبا المعالم 

���رون  والمدارك وغيرهما من فطاحل علماء جبل عامل، م�ص���يعة العلماء، الذين ل يق�صِّ

عنك، يدفنون في مقبرة جبع في جبل عامل في تربٍة ل بناء عليها، وقد اأ�صرفت قبورهم 

عل���ى الإندرا�س والإندثار بتوالي ال�ص���يول والأمطار، ول ي���زور قبورهم اإل النادر في نادر 

.
(2(

الأزمان والأع�صار

اه اآنفًا، من اأن البهاء ي�صعى اإلى خا�س يجعله من الناجين  نَّ لكن، اإن عدنا اإلى ما تبيَّ

في يوم المعاد، ويريد توظيف علومه ومنا�صبه في �صبيل ذلك يجعلنا نفهم �صكواه، ومن 

هنا نتبّين تميزه من علماء ال�ص���لطان، اأو »مناديله« من نحو اأول، ومن الت�ص���وُّف بمعنى 

راجع: بهاء الدين العاملي، م.�س.، �س188 و189 و191 و149.  (1(

ال�صيد مح�صن الأمين، رحات ال�صيد مح�صن الأمين، بيروت: مركز الغدير ط�2، 1432ه�، 2011م، �س197.  (2(
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د في هذا ال�ص���اأن مثله مثل كثير من العلماء الكبار في  رو�ص���ة من نحو ثاٍن، فهو متفرِّ الدَّ

التاريخ.

ونجد في مختارات »الك�شكول« من ن�صو�س �صعرية وحكايات واأقوال بليغة ما يك�صف 

روؤيته اإلى ال�صلطان ويقدم معرفًة جمالية به وبها.

يتميَّز العالم من ال�ص���لطان بميزة جوهريَّة، يو�ص���ح �صقراط هذا التميُّز في ما ياأتي: 

ه���وة والغ�شب، وهما  ���ك ت�شتخف بالمل���وك، فقال: اإني ملك���ت ال�شَّ »قي���ل ل�شق���راط: اإنَّ

.
(1(

ملَكاه، فهو عبٌد لعبدي«

واإذ ت�ص���تبد ال�ص���هوة والغ�صب بال�ص���لطان، اآثر ابن الأثير األَّ ي�ص���فى من مر�صه �صفاًء 

تام���ًا ليبتعد عنه: وذلك كما قال ل�»تكميل نف�ش���ي، ومطالعة كتب العلم، ول اأدخل معه 

، وهذا يعود اإلى كام قاله القدماء: »�شرُّ العلماء من 
(2(

في ما يغ�شب اهلل وير�شيه...«

، ويقول البهاء: »اإذا راأيت العالم يالزم 
(3(

لزم المل���وك، خي���ر الملوك من لزم العلماء«

���اك اأن ُتخدع بما يق���ال: اإنَّه يرد مظلم���ًة، اأو يدفع عن  ، واإيَّ ال�شلط���ان، فاعل���م اأن���ه ل�شٌّ

. ومن الروايات الجميلة 
(4(

اُر العلماء �شلَّماً« مظلوم، فاإن هذه خدعة اإبلي�ش اتخذها ُفجَّ

ان، مع عبداً له كي�شاً من الدراهم اإلى اأبي ذر )ر�شي اهلل  ال���ة: »اأر�ش���ل عثمان بن عفَّ الدَّ

، فاأت���ى الغالم بالكي�ش اإلى اأب���ي ذر، واألحَّ عليه  عن���ه(، وق���ال ل���ه: اإن قبل هذا، فاأنت حرٌّ

.
(5(

ي« في قبوله، فلم يقبل، فقال له: اإقبله فاإن فيه عتقي، فقال: نعم، ولكن فيه رقِّ

ه لإخوانه، »قال معاذ بن جبل: اإر�ش  ل ما يفقده ال�صلطان، حين يلي �صلطانه، ودَّ واأوَّ

.
(6(

من اأخيك، اإذا ولي ولية بُع�ْشر ودِّه قبلها«

الك�صكول: )�س3122).  (1(

الك�صكول: )�س34).  (2(

الك�صكول: )�س161).  (3(

الك�صكول: )�س164).  (4(

الك�صكول: )�س166).  (5(

الك�صكول: )�س955).  (6(



البهائي في مراقا الكشكول

- 310 -

ر بين المواطنين، ول يقبل النقد، هذا ما  وال�ص���لطان ل يحتمل وجود الإن�ص���ان المفكِّ

تقول���ه حكاية اإيا�س بن معاوية والقا�ص���ي والخليفة عبدالملك بن م���روان: حاجج اإيا�س 

ه، فدخل هذا اإلى عبدالملك فاأخبره، فقال له: »اق�ِش حاجته، واأخرجه  القا�ص���ي فحجَّ

.
(1(

من ال�شام، ل يف�شد النَّا�ش«

ه اأبو اأيوب  ر حكاية »البازي والديك« هذا الخوف، في�صبِّ يثير ال�صلطان الخوف، ت�صوِّ

ًة في ال�صُفود  المرزباني، وزير المن�ص���ور، نف�ص���ه فيها بالديك الذي يرى الديوك م�ص���ويَّ

ار، وهو في كل وقت يرى ال�ص���فافيد مملواأة ديوكًا...، ويقول لمن ي�ص���تغرب خوفه  على النَّ

عندما يطلبه المن�صور: »لو عرفتم من المن�شور ما اأعرفه، لكنتم اأ�شواأ حاًل مني عند 

.
(2(

طلبه لكم

وه���ذا الواقع يجعل القريب من الملوك يقول: »�شررت بقرب الملوك و�شالتهم، فلم 

اأر اأح�شن من الخال�ش منهم«.

وكي���ف يكون الخا�س؟ ت���دلُّ الحكايات عل���ى دروب، منها الجنون، فه���ذا الأعرابي 

يهرب اإلى الجنون عندنا يعرف اأنَّ من يخاطبه هو الحجاج، كان قد قال للحجاج: »ذلك 

م���ا ول���ي العراق اأ�شرُّ منه، قبح���ه اهلل، وقبَّح من ا�شتعمل���ه«، قال الحجاج: اأو تعرف من 

اأنا؟ قال: ل. قال الحجاج: اأنا الحجاج. فقال الأعرابي: اأتعرف من اأنا؟ قال: ل. قال: اأنا 

تين، وكان اأن �صحك الحجاج، ف�صطوته اأف�صت   مرَّ
ٍ
مجنون بني عجل، اأ�ص���رع في كلِّ يوم

اإلى هذا الدرب من الهرب منها، واأمر له ب�ص���لة. وه���ذان الحبيبان يهربان اإلى الموت، 

ة: »... ويعذبون من الأحبَّة/  هر بعدما غنَّت عذاب الأحبَّ فترمي الجارية نف�ص���ها في النَّ

 
(3(

بالجف���ا م���ا ي�شنعون«، ويلحق الغام بها، وهو ين�ص���د: »... والموت �شت���ر العا�شقين«

واعتنقا في الماء، وغا�صا هربًا من عالم العذاب...

الك�صكول: )�س457).  (1(

الك�صكول: )�س332).  (2(

الك�صكول: )�س57).  (3(
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لطان نف�صه، عندما يواجه الحقيقة: الموت، ويتهّياأ للوقوف بين يدي اهلل �صبحانه  وال�صُّ

ى لو لم يكن �ص���لطانًا، جاء في الحكاية: »نظر عبدالملك بن مروان، عند  وتعالى، يتمنَّ

اراً، لم  ار ي�شرب بالثَّوب المغ�شلة، فقال: يا ليتني كنت ق�شَّ موته، في ق�شره، اإلى ق�شَّ

اأتقلَّ���د الخالف���ة، فبل���غ كالمه اأبا حازم، فق���ال: الحمُد هلل الذي جعله���م، اإذا ح�شرهم 

. وجاء في 
(1(

���ون ما نح���ن فيه، واإذا ح�شرنا الم���وت لم نتمنَّ ماهم في���ه« الم���وت، يتمنَّ

الحكاي���ة: »دخل بع�شهم عل���ى الماأمون في مر�شه الذي مات في���ه، فوجده قد اأمر اأن 

غ عليه، ويقول: »يا من ل يزول  ماد، وهو يتمرَّ ابَّة، وب�شاط عليه الرَّ ُيفر�ش له جّل الدَّ

. وكان عم���ر بن عبدالعزيز قد فطن، فانتبه من النوم 
(2(

ملك���ه ارح���م من قد زال ملكه«

هه الم���وت منه، جاء في الحكاية: »قي���ل لعمر بن عبد العزي���ز: ما كان بدء  قب���ل اأن ينبِّ

توبت���ك؟ فق���ال: اأردت �ش���رب غ���الم ل���ي، فقال ل���ي: يا عمر، اأذك���ر ليل���ًة �شبيحتها يوم 

.
(3(

القيامة«

���ه يوم الَمَع���اد، يوم الوقوف بين يدي من ل يزول ملكه، ي�ص���عى البهاء اإلى اأن يكون  اإنَّ

من النُّجاة فيه، وبذلك ي�صعى اإلى العا، وهو يختار من ذاكرة الحياة والثقافة العربيتين 

(4(

الأح�صن والأحلى، ولذا ينهي كتابه بالقول:

دائ������م������ًا  ق������������دره  ي����ع����ل����و  زال  اإل������ى ال���ع���ا ����ص���اح���ب ه�����ذا ال��ك��ت��ابل 

الك�صكول: )�س11).  (1(

الك�صكول: )�س938).  (2(

الك�صكول: )�س211).  (3(

الك�صكول: )�س98).  (4(





يحت���وي ه���ذا الملحق عل���ى كتب ال�شي���خ البهائي وموؤّلفات���ه واإجازاته، وق���د ذكرنا في 

بع����ش الأحيان بع����ش الحوا�شي على كتب ال�شيخ �شواء كانت لنف�ش ال�شيخ اأو لآخرين 

م���ن تالمذته وغيره���م، كما وقمنا بذكر بع�ش الترجمات وال�ش���روح على كتب ال�شيخ 

ولي�ش جميعها بما ينا�شب المقام ومنعاً من الإطناب. وفي الختام ذكرنا بع�ش الآثار 

المن�شوبة والمجهولة لل�شيخ.

ملحم

فات الشيخ البهائي 
ر
مؤل





- 315 -

فات الشيخ البهائي )مع الحواشي والشروح والترجمات):
ر
: مؤل

ً
أوال

(1(

اإثبات الأنوار الإلهية )عربي - عقائد وكالم(

ر�ص���الة باللغة العربية في مو�ص���وع الكام والعقائد ذكر هذه الر�صالة المدر تبريزي 

واآقا بزرك.

ريحانة 3/308؛ الذريعة 1/85.

(2(

اإثبات وجود القائم Q )عربي - عقائد وكالم(

يذكر �صاحب ريا�س العلماء هذا الكتاب، كذلك يذكر هذا العنوان ال�صيخ عبد النبي 

كاظمي في تكملة نقد الرجال، والعنوان هو )اإثبات وجود �صاحب الزمان(.

ريا�س 5/96/، 1/292؛ الذريعة 1/1108.

(3(

الإثني ع�شرية )عربي - اأدعية(

هذا المتن عبارة عن زيارة من تاأليف ال�صيخ بهاء الدين محمد العاملي، حيث تت�صمن 

كل فق���رة من هذه الزي���ارة 12 حرفًا، وفي المجموع 24 فقرة. يقول ال�ص���يخ البهائي في 

مقدم���ة المتن: »زي���ارة يزار به���ا كل واحد من الأئم���ة الإثنى ع�ش���ر R، وقد جرت 

على ل�شاني واأنا الفقير بهاء الدين محمد العاملي، و�شميتها بالإثني ع�شرية لأّن كّل 

فق���رة منه���ا بدون حرف العطف اثنى ع�شر حرف���اً«. ُذكر هذا الكتاب بعناوين: الزيارة 

المطلقة لاأئمة الإثنا ع�صر، واإثنا ع�صر اإمام.
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(4( 

الإثنى ع�شرية = الإثنى ع�شريات الخم�ش

هذا العمل ي�ص���تمل على خم�ص���ة مباحث: الطهارة، ال�ص���اة، الزكاة، ال�صوم والحج 

مع اللتفات لوجود كل واحدة من هذه المباحث في بع�س المكتبات ب�ص���كل ن�ص���خ خطية 

منف�ص���لة، وبناءًا على ما تقدم �ص���نذكرنا في البداية الن�ص���خ الثني ع�ص���رية الكاملة ثم 

�صنذكر الن�صخ المفككة والمجزاأة.

اأم���ل الآمل 1/155؛ �ص���امة291؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 20؛ رو�ص���ات 7/59؛ اأعيان 

9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/310؛ الذريعة 1/113.

(5(

الإثنى ع�شرية في الطهارة )عربي - فقه(

وهي اأول اثني ع�ص���رية من الثني ع�ص���ريات الخم�س لل�ص���يخ البهائ���ي. نظم الموؤلف 

اأحكام الطهارة في تق�صيم جميل في اثني ع�صر مطلب كما يلي: ما الطهارة، كم الطهارة، 

ِل���م الطهارة، ِبَم الطهارة، مّم الطهارة، على ما الطهارة، متى الطهارة، ممن الطهارة، 

فيم الطهارة، ما الذي يتقدم الطهارة، كيف الطهارة، ما الذي يّتبع الطهارة؟

ريحانة 3/308؛ الذريعة 1/117

(6(

الإثنى ع�شرية في ال�شالة )عربي-فقه(

ثان���ي اثن���ي ع�ص���رية من الثن���ي ع�ص���ريات الخم�س لل�ص���يخ البهائي وهي ف���ي اأحكام 

ال�ص���اة. ق�ّصم الموؤلف كل ما في ال�صاة اإلى 12 ف�صًا واأورد في كل ف�صل 12 مطلبًا. 

انتهى ال�صيخ البهائي من تاأليف هذا الكتاب �صنة 1012.

ك�صف الحجب 5؛ ريحانة 3/308؛ الذريعة 1/117؛ م�صار عربي 18.
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حا�شية:

حا�صية الثنى ع�صرية / لل�صيخ البهائي

���ح فيها بع�س من الثني  حا�ص���ية كتبها ال�ص���يخ البهائي مع عناوين )قوله-قوله( و�صّ

ع�صرية في ال�صاة.

�شروح على الإثني ع�شرية في ال�شالة:

الأنوار البهية في �ص���رح الثني ع�صرية / نور الدين علي بن ح�صين المو�صوي العاملي 

)قرن 11ق)

�ص���رح مخت�صر على الثني ع�صرية في ال�صاة لل�ص���يخ البهائي، حيث انتهى ال�صارح 

من تاأليفه في يوم الجمعة 8 جمادى الأول 1024.

ك�صف الظنون 5/605؛ ك�صف الحجب 318، 66؛ الذريعة 2/421.

الفوائد ال�شرية في �شرح الثنى ع�شرية ال�شالتية البهائية / �شليمان بن عبد اهلل 

ماحوزى بحراني 

ك�صف الحجب 319؛ الذريعة 16/342؛ 13/62

�شرح الإثني ع�شرية في ال�شالة/ علي بن اأحمد بن مو�شى العاملي النباطي

ك�صف الحجب 319؛ الذريعة 13/62

منظومة:

منظومة في نظم الثنى ع�ص���رية ال�ص���اتية البهائية / عبد اهلل بن �صالح بن جمعة 

ال�صماهيجي البحراني

ك�صف الحجب 563؛ الذريعة 23/144.
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(7(

الثنى ع�شرية في الزكاة )عربي-فقه(

ثالث ر�ص���الة من الإثني ع�صريات الخم�س لل�صيخ البهائي والتي بّين فيها اأحكام زكاة 

المال وزكاة البدن )الفطرة( بطريقة مبتكرة ومخت�ص���رة في اثني ع�ص���ر مطلب )�صتة 

مطالب لزكاة المال والبقية لزكاة الفطرة( وفي الختام، اأ�صاف اإليها اأحكام الخم�س. 

(8( 

الإثني ع�شرية في ال�شوم )عربي - فقه(

وه���ي الر�ص���الة الرابعة من الثني ع�ص���ريات لل�ص���يخ البهائي كتبت ف���ي عام 1019، 

وموؤلفة من �صبعة ف�صول وكل ف�صل تّم تق�صيمه اإلى اثني ع�صر ف�صل �صغير. ختمت هذه 

الر�صالة ببيان اثني ع�صر ميزة من ميزات �صهر رم�صان المبارك.

ريحانه 3/308؛ الذريعة 1/117

حا�شية:

 حا�ص���ية الثنى ع�ص���رية في ال�ص���وم/ محم���د اإ�ص���ماعيل المازندراني الأ�ص���فهاني. 

ُتذكر هذه الر�صالة كتعليق على الإثني ع�صرية.

�شروح:

�شرح الثني ع�شرية في ال�شوم / ح�شين بن مو�شى اأردبيلي

ك�صف الحجب 319، 335؛ الذريعة 13/63.

�صرح الثنى ع�صرية في ال�صوم / ح�صام الدين بن جمال الدين طريح نجفي .

ك�صف الحجب 318؛ الذريعة 13/63.
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(9(

الإثني ع�شرية في الحج )عربي - فقه(

وهي خام�س واآخر اثني ع�صرية لل�صيخ البهائي، والتي بّين فيها الموؤلف اأحكام ومنا�صك 

الحج بترتيب خا�س مع الإ�صارة اإلى دللت واأقوال كبار )الفقهاء( علماء الفقه.

(10(

اإجازات )عربي - متفرقة(

1- اإجازة ال�صيخ البهائي لأحد الوزراء في 993هـ.

2- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولنا علي جياني في 993هـ.

3- اإجازة ال�صيخ البهائي لكمال الدين اأبو تراب عبد ال�صمد عاملي في 995هـ.

4- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� يكى از وزرا في 996هـ.

5- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�تلميذه مولى اأمين الدين محمد في 996هـ.

الذريعة 11/24.

6- اإجازة ال�ص���يخ البهائي ل� اأمير كمال الدين �صاه مير ح�صيني )ح�صني( في 997ه�، 

1008م.

الذريعة 1/338؛ الغدير 11/335. 

7- اإج���ازة ال�ص���يخ البهائ���ي لنور الدين علي ب���ن عبد العزيز بن عب���د اهلل بن حائك 

)حا�صب( البحراني في 998هـ.

الذريعة 1/238؛ الغدير 11/337.

8- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� ملك ح�صين بن ملك علي تبريزي في 998هـ.

الذريعة 1/239؛ الغدير 11/341.

9- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� اأبي الح�صن محمد بن �صليمان في 998ه�، 999ه�، 1000هـ.

الذريعة 1/239؛ الغدير 11/341.
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10- اإج���ازة ال�ص���يخ البهائ���ي ل� جم���ال الدين اأحمد ال�ص���عدر في رج���ب 1000 ه� في 

كرباء.

11- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� محمد ح�صين بن مجد الدين.

12- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� �صاه ح�صين طال�صي في 1003هـ.

13- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صيد عز الدين ح�صين بن حيدر عاملي كركي في 1003ه�، 

1010ه�، 1020هـ.

اأعيان 6/5؛ الذريعة 1/238؛ الغدير 11/334.

14- اإجازة ال�ص���يخ البهائي ل�ص���يد محمد باقر بن عبد القادر ح�صيني ا�صتراآبادي في 

1003هـ.

15- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولنا حاجى ح�صينا في 1003هـ.

16- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صيخ �صالح بن ح�صن الجزايري في 1006هـ.ق  

اأمل الآمل 2/272؛ الغدير 11/336.

17- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صدر الدين محمد بن محب علي تبريزي في 1007هـ.

الذريعة 6/241.

18- اإجازة ال�صيخ البهائي لكمال الدين حاج بابا بن ميرزاجان قزويني في 1007هـ.

الذريعة 6/241؛ 1/237؛ الغدير 11/332

19- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد كاظم بن عبد العلي كياني تنكابني في 1008هـ.

20- اإجازة ال�صيخ البهائي لقطب الدين محمد تبريزي في 1009هـ.

21- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد كاظم بن عبد العلي كياني تنكابني في 1010هـ.

22- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� خداوردي في 1011هـ.

ريا�س 2/235.

23- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صاه ف�صل اهلل في 1011هـ.
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24- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ زين الدين علي بن اأحمد نباطي عاملي في 1011ه�، 

1012هـ.

الذريعة 5/301، 1/238؛ الغدير 11/338.

25- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ يون�س بن ح�صن �صيمري في 1012هـ.

26- اإجازة ال�ص���يخ البهائ���ي لنظام الدين اأحمد بن زين العابدين العلوي الح�ص���يني 

العاملي في 1012هـ.

الذريعة 1/237.

27- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لمحمد )اأحمد( بن عبد الحي �ص���ريف م�صهور به ن�صير 

اإمامي في 1012هـ.

28- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� يكى از ف�صا في 1012هـ.

29- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد بهاء الدين علي الح�صيني التفر�صي في 1013هـ.

الغدير 11/337.

30- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولى �صفي الدين محمد قمي في 1015هـ.

ك�صف الحجب 17؛ الذريعة 1/239؛ الغدير 11/340.

31- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد ر�صا خادم م�صهدي في 1016هـ.

32- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولنا جال الدين محمد في 1016هـ.

33- اإجازة ال�صيخ البهائي لكمال الدين حاج بابا بن ميرزاجان قزويني في 1016هـ.

34- اإجازة ال�صيخ البهائي لجال الدين محمد بن عليخان جربادقاني )كلبايكاني( 

في ربيع الأول 1016ه�، واإجازة ثانية في �صفر من نف�س العام.

35- اإجازة ال�صيخ البهائي لأبي علي �صيد ماجد بن ها�صم البحراني في 1016هـ.

الذريعة 1/238؛ الغدير 11/339.

36- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لل�صيد �ص���ليمان بن ال�صيد �صم�س الدين محمد بن �صدقم 

الح�صيني المدني في 1016هـ.
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37- اإجازة ال�صيخ البهائي لما محمد �صالح مازندراني في 1018هـ.

38- اإج���ازة ال�ص���يخ البهائ���ي لكمال الدين )نظ���ام الدين( اأحمد بن زي���ن العابدين 

العلوي الح�صيني العاملي اأ�صفهاني في 1018هـ.

ك�صف الحجب 7؛ اأعيان 2/594؛ الغدير 11/331.

39- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولنا حاجي ح�صينا في 1019هـ.

40- اإجازة ال�صيخ البهائي لعلي بن عبد اهلل الحلي في 1020هـ.

41- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لل�ص���يخ لطف اهلل بن ال�صيخ عبد الكريم المي�صي العاملي 

الأ�صفهاني وابنه ال�صيخ قوام الدين جعفر في 1020هـ.

بح���ار 109/148؛ ك�ص���ف الحجب 15؛ اأعي���ان 4/138؛ الذريع���ة 1/238؛ الغدير 

.11/333

42- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد ر�صا ب�صطامي في 1020هـ.

الذريعة 11/24؛ 1/238.

43- اإجازة ال�صيخ البهائي لكمال الدين حاج بابا بن ميرزاجان قزويني في 1020هـ.

44- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد معين الدين محمد اأ�صرف بن حبيب اهلل الح�صيني 

الطباطبائي في 1021هـ.

الذريعة 13/146؛ 1/237؛ الغدير 11/332.

45- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولى �صريف الدين محمد رويد�صتي في 1022هـ.

الذريعة 1/238؛ الغدير 11/342

46—اإجازة ال�صيخ البهائي لعبد اهلل بن اإبراهيم نعا�صي حويزاوي في 1024هـ.

47- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ يحيى لهجي في 1025هـ.

الغدير 11/343؛ الذريعة 11/24 )در اآخر اإر�صاد الأذهان(.

48- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد ح�صين بن محمود �صليمى في 1025هـ.

49- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد اأمير علي توني.
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50- اإجازة ال�صيخ البهائي لبدر الدين اأحمد العاملي الح�صيني في 1026هـ.

51- اإجازة ال�صيخ البهائي لأمير محمد باقر الح�صيني في عام 1026هـ.

52- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد ر�صا ب�صطامي في 1026هـ.

اأعيان 9/335.

53- اإج���ازة ال�ص���يخ البهائي لمحم���د بن عزيز اهلل الح�ص���يني الخلخال���ي، بعد عام 

1026هـ.

54- اإجازة ال�صيخ البهائي لحاجي بابا بن ميرزاجان قزويني في 1028هـ.

55- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولنا محمد يو�صف في 1029هـ.

56- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ �صم�س الدين محمد بن علي بن اأحمد بن نعمت اهلل 

بن خاتون العاملي في 1029هـ.

الذريعة 1/239؛ الغدير 11/342.

57- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لمحمد �صالح بن اأبي �صالح بن جعفر الح�صني الح�صيني 

الأرد�صتاني في 1029هـ.

تراثنا 7/152.

58- اإج���ازة ال�ص���يخ البهائي لح�ص���ن عل���ي بن عبد اهلل ال�صو�ص���تري الأ�ص���فهاني في 

1030هـ.

ك�صف الحجب 8؛ الذريعة 1/237؛ الغدير 11/333.

59- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولنا محمد ها�صم الخرا�صاني في عام 1030هـ.

60- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد ح�صين الم�صهدي في 1030هـ.

61- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد �صرف الدين ح�صين في 1030هـ.

اأعيان ال�صيعة 5/411؛ الذريعة 1/237؛ الغدير 11/334.

62- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لل�صيخ محمد ها�صم بن اأحمد بن ع�صام الدين الأتكاني 

في 1030هـ.
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الذريعة 1/239؛ الغدير 11/343.

63- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ اأبو طالب التبريزي.

ريا�س 5/468.

64- اإجازة ال�صيخ البهائي للمولى بديع الزمان قهبائي الم�صهور بالبديع الهرندي.

الذريعة 1/237؛ الغدير 11/333.

65- اإجازة ال�صيخ البهائي لحيدر بن عاء الدين علي بن ح�صن الح�صيني ال�صبزواري.

66- اإجازة ال�صيخ البهائي لعاء الدين محمد بن بدر الدين محمد القمي.

الذريعة 1/239.

67- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لل�ص���يخ بهاء الدين محمد العاملي وهو من تاميذ ال�صيخ 

البهائي.

الغدير 11/341؛ ديوان ال�صيخ البهائي)نفي�صى(، 63.

68- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد اأمين قاري.

الغدير 11/341.

69- اإجازة ال�صيخ البهائي لأحمد بن ال�صيخ محمد بن ال�صيخ ماجد النجفي.

70- اإجازة ال�صيخ البهائي ل� �صّيدي؟.

71- اإجازة ال�صيخ البهائي لمولنا حاج ح�صين.

72- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لظهير الدين ميرزا اإبراهيم بن قوام الدين ح�ص���ين بن 

عطاء اهلل الح�صني الح�صيني الهمداني.

الذريعة 1/237؛ الغدير 11/332.

73- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد اأبو القا�صم رازي غروي.

الغدير 11/332.

74- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ اأحمد بن اإ�صماعيل الجزائري.

رو�صات 1/86.
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75- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد اأحمد بن عبد ال�صمد الح�صيني البحراني.

الغدير 11/332.

76- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لل�ص���يد ج���ال الدين )جمال الدين( ب���ن تاج الدين من 

طاب ال�صيخ البهائي.

اأعيان 4/201.

77- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لجواد بن �ص���عد بن جواد البغدادي المعروف بالفا�ص���ل 

جواد.

الغدير 11/333.

78- اإجازة ال�صيخ البهائي لح�صام الدين محمود بن دروي�س علي الحّلي النجفي.

الغدير 11/340.

79- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ ح�صين بن ح�صن العاملي الم�صغري.

اأمل 1/70؛ الغدير 11/334.

 الح�صيني 
(1(

80- اإجازة ال�ص���يخ البهائي لل�صيد ح�صين بن ال�ص���يد كمال الدين الأبزر

الحّلي.

الغدير 11/334.

81- اإجازة ال�صيخ البهائي لخليل بن غازي القزويني.

الغدير 11/335.

82- اإجازة ال�صيخ البهائي لخليل بن محمد اأ�صرف قايني اأ�صفهاني.

الغدير 11/335.

83- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد ميرزا رفيع الدين محمد النائيني.

الغدير 11/339.

)1)   بع�س المراجع:الأبرز
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84- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ زين الدين علي بن �صليمان البحراني.

الغدير 11/336.

85- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صراج الدين قا�صم بن مير محمد الطباطبائي القهباني.

الغدير 11/338.

86- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيد �صرف الدين علي الطباطبائي ال�صول�صتاني

الغدير 11/337.

87- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صم�س الدين محمد الك�صميري المعروف بالمولى �صم�صا.

الغدير 11/342.

88- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صالح بن اأحمد المازندراني.

الغدير 11/335.

89- اإجازة ال�صيخ البهائي ل�صدر الدين محمد ال�صيرازي الم�صهور بما �صدرا.

الغدير 11/340.

90- اإج���ازة ال�ص���يخ البهائي لعب���د اللطيف بن علي بن اأحمد ب���ن اأبي جامع الحارثي 

ال�صامي العاملي.

حديث �صيعة 102.

91- اإجازة ال�صيخ البهائي لعز الدين علي نقي بن اأبي العاء محمد ها�صم.

الغدير 11/337.

92- اإجازة ال�صيخ البهائي لغياث الدين علي الأ�صفهاني.

الغدير 11/338.

93- اإجازة ال�صيخ البهائي للقا�صي مجد الدين عبا�صي القثمي الدزفولي.

الغدير 11/341.

94- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد بن ال�صاه مرت�صى بن ال�صاه محمود الكا�صي.

الغدير 11/342.
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95- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد تقي �صوفي زيابادي القزويني.

الغدير 11/342.

96- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد تقي المجل�صي.

الغدير 11/340.

97- اإجازة ال�صيخ البهائي لتلميذه الميرزا محمد ر�صا.

الذريعة 11/24

98- اإجازة ال�صيخ البهائي لمحمد علي بن ولي اأ�صفهاني واأبيه.

الذريعة 1/238؛ الغدير 11/341.

99- اإجازة ال�صيخ البهائي للما محمد مح�صن الفي�س الكا�صاني.

الغدير 11/339.

100- اإجازة ال�صيخ البهائي لل�صيخ محمود بن ح�صام الدين م�صرفي الجزائري.

الغدير 11/339.

101- اإجازة ال�صيخ البهائي لمعز الدين محمد.

الغدير 11/341.

(11(

اأجوبة اأ�شئلة الخواجوئي )عربي-قراآن(

اأجوبة ال�صيخ البهائي على اأ�صئلة الخواجوئي في م�صائل قراآنية.)الم�صدر مفقود(

(12(

اأجوبة اأ�شئلة ال�شاه عبا�ش ال�شفوي )فار�شي - فقه(

اأجوبة ال�ص���يخ البهائي على خم�ص���ة ع�صر �صوؤاًل طرحها ال�ص���اه عبا�س حول بع�س الم�صائل 

الفقهية والتاريخية باللغة الفار�ص���ية. هذه الر�ص���الة ذكرت في الم�ص���ادر والمراجع باأ�ص���ماء 
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اأخرى: الأ�صئلة ال�صلطانية، جوابات ال�صاه عبا�س ال�صفوي وجواب ال�صيخ البهائي لل�صاه عبا�س.

الذريعة 5/207، 2/84.

(13(

اأجوبة الم�شائل الجزائرية )عربي - عقائد وكالم(

تحتوي على 22 �ص���وؤاًل في الأمور الفقهية والعقائدية والتف�ص���ير والتي قدمها ال�ص���يخ 

�ص���الح بن ح�ص���ن الجزائري في مح�صر ال�صيخ البهائي واأجابه ال�صيخ باأ�صلوب الفتوى اأو 

الإ�صتدلل. وانتهى منها في يوم ال�صبت الرابع من ربيع الثاني 1014هـ.

وردت هذه الر�ص���الة باأ�صماء اأخرى: اأجوبة م�ص���ائل ال�صيخ �صالح الجزائري، الأ�صئلة 

الجزائرية، اأجوبة البهائي للجزائري، الم�صائل الجزائرية، جوابات الم�صائل الحائرية، 

وجواب م�صائل �صالح بن ح�صن الجزائري.

اأم���ل الآم���ل 1/156؛ ريا�س العلماء 5/89؛ لوؤلوؤة البحرين 21؛ ك�ص���ف الحجب 165؛ 

اأعيان 9/245؛ فوائد 509؛ ريحانه 3/309؛ الذريعة 5/218، 2/81.

(14( 

اأجوبة الم�شائل الفقهية )عربي - فقه(

من جملة الأ�ص���ئلة والأجوبة الماأثورة عن ال�صيخ البهائي �صبعة اأ�صئلة واأجوبة فقهية ل 

يوجد منها اإل ن�صخة فردية واحدة �صمن جنك اأ�صد اهلل بن ظهير الدين داوني )وهو من 

تامذة ال�صيخ البهائي(. وهذه الن�صخة في مدر�صة )نمازي خوى( رقمها 660 و�صورتها 

برقم 1176 في مكتبة مركز اإحياء التراث الإ�صامي في قم.
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(15(

اأجوبة م�شائل ابن �شدقم )عربي - عقائد وكالم(

وهي اأجوبة الم�ص���ائل التي طرحها علي بن ح�ص���ن بن �ص���دقم الح�صيني المدني على 

ال�ص���يخ البهائي حول القراآن واأف�ص���لية الإمام وع�صمة الر�ص���ول الأكرم وخروج المهدي 

وعي�صى، واأجاب عليها ال�ص���يخ البهائي عام 1013ه�. ُذكر هذا الكتاب بعناوين متعددة، 

منها: اأجوبة اأ�صئلة ال�صدقمية، الأ�صئلة ال�صدقمية، جوابات ال�صيد زين الدين علي، جواب 

ال�صيخ البهائي بثاثة م�صائل �صاألها علي ابن ح�صن �صدقم الح�صيني المدني.

اأمل 1/156؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ اأعيان 9/245؛ فوائد 508؛ الذريعة 5/209، 

.2/87

(16( 

اأجوبة م�شائل الالهجي )عربي - تف�شير(

وهي اأجوبة ال�صيخ البهائي على 22 اأو 25 �صوؤاًل طرحه ميرزاجان )ميرزاخان( حكيم 

لهجي حول تف�ص���ير بع�س الآي���ات ومعنى بع�س الروايات وبع�س م�ص���ائل الفقه والكام 

والريا�صيات.)الم�صدر مفقود(

(17( 

اأجوبة م�شائل �شاه ف�شل اهلل )عربي - تف�شير(

جواب ال�ص���يخ البهائي على ثاثة اأ�ص���ئلة طرحها ال�صاه ف�صل اهلل حول نظريات بع�س 

المف�صرين في تف�صير اآيات من القراآن. وردت هذه الر�صالة بعناوين: اأجوبة الم�صائل في 

التف�صير، الأ�صئلة التف�صيرية، جواب ثلث الم�صائل في التف�صير.

اأم���ل 1/156؛ ريا����س 5/89؛ لوؤل���وؤة 21؛ اأعي���ان 9/245؛ ريحان���ه 3/309؛ الذريعة 

5/202؛ 2/79.
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(18(

اأحكام �شجود التالوة )عربي - فقه(

وهي ر�ص���الة موجزة ومخت�ص���رة حول ال�ص���جدات الواجبة والم�ص���تحبة ف���ي القراآن، 

وا�صتهرت هذه الر�صالة باأحكام التاوة اماء البهاء، وفائدة في �صجدات القراآن ومقالة 

في �صجدات القراآن واأحكامها واآدابها.

اأم���ل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 22؛ رو�ص���ات 7/61؛ ك�ص���ف الحجب 267؛ اأعيان 

9/244؛ ريحانه 3/310؛ الذريعة 21/401، 12/148.

(19(

الأربعون حديثاً )عربي - حديث(

اأورد الموؤل���ف في هذا الكتاب 40 حديثًا مختلفًا في الآداب وال�ص���نن مع ذكر �صل�ص���لة 

ال�ص���ند بالإ�ص���افة اإلى تف�ص���يرها و�ص���رحها، كما يوجد في مباحث الكتاب بع�س م�صائل 

ال�ص���اة والو�ص���وء والتيم���م ب�ص���كل اأكث���ر تف�ص���يًا، وبالإ�ص���افة اإلى �ص���رح الأحاديث 

المذك���ورة ذكر الموؤلف اآراء مختلف كبار العلماء ال�ص���يعة وال�ص���نة. تاريخ تاأليف الكتاب 

)تم الأحاديث/ 995ه�(. ذكر هذا الكتاب باأ�ص���ماء اأخ���رى، الأربعين، اأربعين البهائي، 

الأربعون، �صرح الأربعين.

ك�ص���ف الظن���ون 6/215، 5/233؛ اأم���ل 1/156؛ �ص���افة 291؛ ريا����س 5/90؛ لوؤلوؤة 

20؛ رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحجب 319؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/311؛ 

الذريعة 1/425؛ م�صار عربي 36.

حوا�شي:

حا�صية الأربعين / �صيخ عبد ال�صمد بن ح�صين عاملي )اأخ الموؤلف(.

الذريعة 6/13.

حا�صية الأربعين / مظفر الدين علي
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كاتب الحا�ص���ية كان من اأ�ص���اب ال�ص���يخ البهائ���ي حيث كتب تعليق���ات مختلفة على 

اأربعين اأ�صتاذه في زمن حياة اأ�صتاذه ال�صيخ البهائي.الذريعة 6/13.

منتخبات ومختارات من الأربعين متفرقات من ال�شيخ البهائي

ي�صتمل على مباحث ح�صاب واأعداد بالعربية وق�ص�س ق�صيرة بالفار�صية من اأربعين 

ال�صيخ البهائي.

ق�شم منقول من اأربعين ال�شيخ البهائي

ي�ص���تمل على مبحث �صهادة اأع�صاء البدن في يوم القيامة، منقول من كتاب الأربعين 

لل�صيخ البهائي.

(20(

ا�شتحباب ال�شورة )عربي - فقه(

اإ�صتدلل مخت�صر ي�صير فيه ال�صيخ البهائي اإلى ا�صتحباب قراءة ال�صورة في ال�صاة 

بعد �ص���ورة الفاتح���ة. كتب الموؤلف هذه الر�ص���الة في اإجابة على اأح���د العلماء ولكن كما 

يبدو من كتبه الأخرى، رجع الموؤلف عن قوله وهو يرى وجوب قراءة ال�صورة. تعرف هذه 

الر�صالة ب�: ا�صتحباب قراءة ال�صورة بعد الحمد في ال�صاة.

اأم���ل 1/156؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 22؛ رو�ص���ات 7/59؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ 

ريحانه 3/310؛ الذريعة 17/55، 15/239؛ 2/18.

(21(

الإعتقادات )عربي - عقائد وكالم(.

ي�ص���تمل على خا�صة عقائد ال�ص���يعة الإمامية في الرد على العقائد المن�صوبة لل�صبعة 

من قبل المخالفين ذكر هذا العمل.

ك�صف الحجب 52؛ الذريعة 15/284؛ 2/228؛ م�صار عربي 70.
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(22(

امتياز م�شرق ال�شم�شين عن الحبل المتين )عربي - فقه(

وي�ص���تمل على فائدة في بيان التفاوت والإمتياز بين كتابي م�ص���رق ال�صم�صين والحبل 

المتي���ن، يذكر ال�ص���يخ البهائ���ي في الورقة )ال�ص���فحة( الأول���ى من اإحدى الن�ص���ختين 

الختاف بين هذين الكتابين.

هدية بهار�صتان 454. 

(23(

اأنوار الكواكب م�شتفادة من ال�شم�ش )عربي - هيئة ونجوم(

وردت هذه الر�ص���الة بعناوين ا�صتفادة اأنوار الكواكب من ال�صم�س ور�صالة في اأن اأنوار 

�ص���ائر الكواكب م�صتفادة من ال�صم�س. الن�ص���خة الخطية موجودة في مكتبة المجل�س تم 

طباعة مطول عن اأنوار الكواكب في الك�صكول.

اأم���ل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ رو�ص���ات 7/61؛ لوؤلوؤة 22، ك�ص���ف الحجب 239؛ اأعيان 

9/245؛ فوائد 508؛ ريحانه 3/310؛ الذريعة 2/29.

(24( 

بحر الح�شاب )عربي - ريا�شي(

كت���اب مطول وف�ص���ل ف���ي علم الح�ص���اب، على ما يبدو اأن كتاب خا�ص���ة الح�ص���اب 

لل�ص���يخ البهائ���ي هو خا�ص���ة ه���ذا الكت���اب. تمنى ال�ص���يخ البهائ���ي في كتاب خا�ص���ة 

الح�ص���اب اأن يوف���ق لإتمام هذا الكتاب: »وكّم���ل العمل وبراهين ه���ذه الأعمال مف�شلة 

ف���ي كتابن���ا الكبي���ر الم�شم���ى ببح���ر الح�ش���اب وفقن���ا اهلل تعال���ى لإتمام���ه«. ث���م اأورد 

ه���ذه العب���ارة ف���ي الك�ص���كول: »طري���ق ا�شتخراجه���ا بالجب���ر والمقابل���ة يطل���ب م���ن 

كتابن���ا الكبي���ر المو�ش���وم ببح���ر الح�ش���اب«. يعتق���د ال�ص���يد محم���د اأ�ص���رف طباطبائي 
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)تلمي���ذ ال�ص���يخ( ف���ي �ص���رحه عل���ى خا�ص���ة الح�ص���اب اأن ه���ذا الكت���اب لم ي�صتن�ص���خ 

 ف���ي زم���ن ال�ص���يخ ولكن اآق���ا بزرك يق���ول اأن���ه راأى مطالب منقول���ة من بحر الح�ص���اب. 

الذريعة 3/35.

لوؤل���وؤة 21؛ اأم���ل 1/156؛ ك�ص���ف الحج���ب 81؛ اأعي���ان 9/245؛ فوائ���د 508؛ ريحانة 

3/308؛ الذريعة 3/35؛ الك�صكول )الأعلمي( 3/216.

(25(

التحفة )فار�شي - فقه(

ر�ص���الة مخت�صرة في تعيين م�صاحة الُكر والم�صائل الفقهية المتعلقة به، والتي كتبت 

با�ص���م ال�ص���لطان محمد خدا بنده �ص���فوي في عام 985، هذه الر�ص���الة ت�ص���تمل على 12 

ف�صًا. 

هذه الر�ص���الة تختلف عن ر�ص���الة الك���ر الموؤلفة بالعربية وق���د وردت بعناوين: اأوزان 

�صرعي وميزان المقادير.

ريحانه 3/308؛ الذريعة 23/321، 3/402.

(26(

تحفة حاتمي )فار�شي - هياأت ونجوم(

تذكر هذه الر�ص���الة اأحيانًا بعناوين التحفة الحاتمية، ر�ص���الة با�ص���م حاتم بيك اردو 

بادي ن�ص���يري المعروف بال�ص���افي. وهو وزير ال�ص���اه عبا�س في عام 1004ه� األَّفها في 

�صبعين باب. 

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 20؛ رو�صات 7/60؛ ك�صف 

الحج���ب 104؛ اأعي���ان 9/245؛ فوائ���د 508؛ ريحان���ه 3/308؛ الذريعة 3/425؛ م�ص���ار 

فار�صي 1/797.
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منتخبات:

مختارات من تحفة حاتمي

مختارات من تحفة حاتمي ي�ص���تمل على 20 بابًا وبع�س الفقرات المنظومة والمنثورة 

غير متواجدة في الكتاب الأ�صلي.

(27( 

تخليل الأ�شنان في ليالي �شهر رم�شان )عربي - فقه(

ر�صالة مخت�صرة في الإجابة على هذا ال�صوؤال: هل يجب على ال�صائم تنظيف الأ�صنان 

في الليل من الطعام العالق بينها حتى ل يبتلع �ص���يء منه في النهار؟ وكما ورد في بع�س 

الن�ص���خ قد كتب ال�صيخ البهائي هذه الر�صالة لخان اأحمد حاكم كيان. ويحتمل اأن تكون 

هذه الر�صالة اإحدى اأ�صئلة ميرزاخان حكيم لهيجي لل�صيخ البهائي والتي ذكرناها تحت 

عنوان م�صائل الاهيجي وفي بع�س الم�صادر ذكرت هذه الر�صالة با�صم الجمع.

الذريعة 11/141؛ 5/134.

(28( 

ترجمة الر�شالة الإمامية )فار�شي - فالنامه(

هي ترجمة فار�ص���ية للر�ص���الة الإمامية التي األفها الإمام علي الر�صا)عليه ال�صام( 

للماأمون، ذكر العامة الأميني هذه الر�صالة في الغدير، تحت عنوان: ر�صالة في ترجمة 

ما األفه الإمام الر�صا.

الغدير 11/346.

(29( 

ترجمة محمد بن اإ�شماعيل )عربي - رجال ودرايه(

ر�ص���الة ق�صيرة ت�صتمل على ب�صعة ف�صول في �صرح حال محمد بن اإ�صماعيل الذي ورد 
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في بداية اإ�ص���ناد بع�س الروايات في كتاب الكافي. على حد قول ال�ص���يخ البهائي. ورد ا�صم 

محمد بن اإ�ص���ماعيل وهو ا�صم م�صترك ل�ص���بعة رواة وال�صخ�س المق�صود في �صند روايات 

كتاب الكافي هو محمد بن اإ�صماعيل البرمكي. �صنة تاأليف هذه الر�صالة بين 1007 و1015.

الذريعة 4/163.

(30( 

ت�شريح الأفالك )عربي - هيئة ونجوم(

من كتب علم الهيئة ت�صتمل على مقدمة وخم�صة ف�صول وخاتمة.

ك�ص���ف الظنون 3/184؛ اأمل 1/156؛ �صافة 291؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 20؛ رو�صات 

7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 123؛ اأعي���ان 9/245؛ فوائ���د 508؛ ريحان���ه 3/308؛ الذريع���ة 

4/186؛ م�صار عربي 186.

حوا�شي:

حا�صية ت�صريح الأفاك / ال�صيخ البهائي

وهي حا�ص���ية موجزة لل�صيخ البهائي معنونة )بقوله(، اأ�صل هذه الحا�صية غير مدّون 

ومبعثر حتى قام اأحد تامذة ال�صيخ بجمعه وتدوينه.

اأمل 1/156؛ رو�صات 7/61؛ فوائد 509؛ ريحانه 3/309؛ الذريعة 6/39.

تفريح الإدراك في تو�ص���يح ت�صريح الأفاك / �ص���در الدين محمد بن محمد �صادق 

الح�صيني القزويني )قرن 11ق).

وهي حا�ص���ية مخت�ص���رة تو�ص���يحية، معنونة بقوله حيث كتبها الكاتب اأثناء تدري�صه 

وقدمها ل�زينل خان، حاكم قزوين، تاريخ تاأليف الحا�ص���ية: 1083ه�، وهي تطابق عبارة 

)ح�صل تفريح الإدراك(.

ك�صف الظنون 6/231؛ الذريعة 13/148؛ 4/186.
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�شروح:

نهاي���ة الإدراك في �ص���رح ت�ص���ريح الأف���اك / محم���د كاظم بن عب���د العلي جياني 

تنكابني )قرن 11ق).

ال�ص���ارح هو اأحد تامذة ال�صيخ البهائي حيث األفها باأمر اأ�صتاذه وبا�صم ال�صاه عبا�س 

ال�صفوي في 1007ه� في م�صهد. ورد هذا الكتاب با�صم: برهان الإدراك في �صرح ت�صريح 

الأفاك وقانون الإدراك في �صرح الأفاك.

الذريعة 24/394؛ 17/18؛ 13/148؛ 3/93.

�ص���رح ت�ص���ريح الأفاك / �ص���م�س الدين علي بن محمد بن علي الح�ص���يني الخلخالي 

)قرن 11ق).

ال�ص���ارح م���ن تامذة ال�ص���يخ البهائي وق���د كتب هذا الكت���اب في حياة اأ�ص���تاذه عام 

1008هـ.

الذريعة 13/147؛ 4/187

(31(

تف�شير �شورة الفاتحة )عربي - تف�شير(

وهو تف�صير �صورة الفاتحة و�صعها ال�صيخ البهائي في ختام كتابه مفتاح الفاح وانتهى 

من تاأليفه في اأوائل الع�صرة الأخيرة من �صهر �صفر 1015 هـ.

الذريعة 26/219

(32(

تو�شيح المقا�شد في وقايع الأيام )عربي - تاريخ(

اأّلفه ال�صيخ البهائي في اأحداث اأيام ال�صنة حيث ذكر تاريخ ولدة ووفاة بع�س العلماء 

الأع���ام، واعتم���د ترتيب الأ�ص���هر القمري���ة ابتداء من �ص���هر محرم وختامًا ب�ص���هر ذي 
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الحجة. ذكر �صاحب ريحانة هذا الكتاب بعنوان: تو�صيح المقا�صد.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ امل 1/156؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ ك�ص���ف الحجب 146، 

121؛ اأعيان 9/245؛ فوائد 508؛ ريحانه 3/308؛ الذريعة 4/498؛ م�صار عربي 226

�شرح:

تفريج )تفريح( القا�ص���د لتو�ص���يح المقا�ص���د / بهاء الدين محمد ب���ن محمد باقر 

ح�صيني مختاري نائيني )1080؟- 1133؟ق)

هذا الكتاب هو �صرح وتكملة لتو�صيح المقا�صد ومعروف بتاريخ البهائيين.

الذريعة 214، 26/126؛ 4/229.

(33( 

تهذيب البيان )عربي - نحو(

متن مخت�ص���ر في قواعد علم النحو وي�ص���تمل على م�ص���ائل مهمة في هذا الفن حيث 

اأورد الموؤلف مقدمة ق�صيرة وبعدها بداأ ب�صرح وتو�صيح الأ�صماء والأفعال والحروف.

ك�ص���ف الظنون 6/125؛ اأمل الآمل 1/156؛ �ص���افة 291؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ 

رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 146؛ اأعي���ان 9/244؛ فوائ���د 508؛ ريحان���ة 3/308؛ 

الذريعة 4/509؛ م�صار عربي 229.

�شروح:

�صرح تهذيب البيان / محمد بن علي بن محمد الحرفو�صي العاملي )-1059ق).

الغدير 11/360؛ الذريعة 13/159

مفتاح اللبيب في �صرح التهذيب / نعمت اهلل بن عبد اهلل الجزائري )-1112ق).

اإر�ص���اد اللبيب في �صرح التهذيب لل�صيخ البهائي، تم تاأليف هذا الكتاب �صنة 1064هـ 

في مدر�صة المن�صورية ال�صيرازية.

ك�صف الظنون 4/352؛ الذريعة 21/346
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اإر�صاد اللبيب في �صرح التهذيب / علي محمد بن محمد دلدار علي نقوى لكهنوى

الذريعة 1/518

(34(

جامع عبا�شي )فار�شي - فقه(

وهو متن مهم في الفقه كتبه ال�ص���يخ البهائي ب�ص���كل فتوائي ليعمل به مقلديه، ي�صتمل 

على 20 باب و بعد وفاته قام تلميذه نظام الدين �ص���اوجي باإتمامه على طريقة اأ�ص���تاذه. 

حّرر ال�ص���يخ البهائي هذا الكتاب باأمر من ال�ص���اه عبا�س �صفوي لذلك عرف با�صم جامع 

عبا�صي. 

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل 1/156؛ �صافة 291؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 20؛ رو�صات 

7/59؛ ك�صف الحجب 154؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانه 3/309؛ الذريعة 5/62.

ترجمة

البرق الامع في ترجمة الجامع / ال�صيخ عبد علي بن رحمة اهلل الحوزي

المترجم من تامذة ال�صيخ البهائي وقد ترجم كتاب اأ�صتاذه بهذا العنوان المذكور.

اأعيان 8/28.

حوا�شي:

حا�صية جامع عبا�صي / محمد بن علي بن خاتون العاملي )قرن 11ق).

وهي حا�صية ابن خاتون على جامع عبا�صي لل�صيخ البهائي التي دونها برهان تبريزي 

)تلميذ كاتب الحا�ص���ية( في عام 1054ه� وهذه الحا�ص���ية ذكرت با�ص���م �صرح في بع�س 

الم�صادر.

رو�صات 1/78؛ ك�صف الحجب 172؛ ريحانه 7/490؛ الذريعة 13/172؛ 6/56.

حا�صية جامع عبا�صي / ح�صين علي بن نوروز علي توي�صركاني )-1286ق).

الذريعة 6/56؛ الغدير 11/350
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حا�صية جامع عبا�صي /عبد اهلل المازندراني )-1330ق).

الغدير 11/350

(35( 

الجفر )فار�شي - علوم غريبه(

وهو من الكتب الغريبة، وي�ص���تمل على مقدمة و�ص���تة ف�ص���ول: المقدمة: في المداخل 

الأربعة التي يتوقف عليها ا�صتخراج ال�صوؤال. ف�صل اأول: في كيفية ال�صوؤال؛ الف�صل الثاني: 

في كيفية الن�ص���بة بين الحرفين؛ الف�ص���ل الثالث: في طريق الإكت�ص���اب؛ الف�صل الرابع: 

في تح�صيل حرف الحا�صل؛ الف�صل الخام�س: في كيفية م�صتح�صلة؛ الف�صل ال�صاد�س: 

طريق المتحان. يعتقد البع�س اأّن هذه الر�صالة لي�صت من تاأليف ال�صيخ البهائي.

تذكر هذه الر�صالة بعنوان بحر العلوم الجفرية.

الذريعة 5/122.

(36(

جوابات بع�ش النا�ش )فار�شي - متفرقة(

جواب ال�ص���يخ البهائي وت�صتمل على جواب ال�ص���يخ البهائي على الأ�صئلة التي طرحها 

النا����س بالفار�ص���ية )ما يقارب 60 م�ص���األة(، ذك���ر اآقا بزرك هذه الر�ص���الة في الذريعة 

بعن���وان جوابات الم�ص���ائل الفقهي���ة، الجدير بالذكر اأّن هذه الر�ص���الة مع بع�س اأ�ص���ئلة 

واأجوبة ال�صيخ البهائي في كتاب واحد.

الذريعة 229، 5/202
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(37(

جواب م�شائل ال�شيخ جابر )عربي - متفرقة(

وهي اأجوبة ال�صيخ البهائي على اأ�صئلة ال�صيخ جابر.

جواب م�صائل �صالح بن ح�صن الجزائري - اأجوبة الم�صائل الجزائرية

ج���واز امتن���اع الزوجة عن ال�ص���تمتاع قب���ل قب�س المه���ر - منع الزوجة نف�ص���ها قبل 

الدخول عن الزوج حتى تقب�س المهر.

(38(

الجوهر الفرد في اإنكار الجوهر الفرد )عربي - كالم وفل�شفة(

ذكر ال�ص���يخ البهائي هذه الر�ص���الة في كتابه الك�ص���كول وي�ص���ير فيها اإل���ى البراهين 

الثمانية في نفي الجزء ل يتجزاأ. 

اأعيان 9/245؛ الذريعة 5/289.

(39(

جهة القبلة )عربي - هيئة ونجوم(

ر�ص���الة مخت�ص���رة ف���ي تحقيق وتعيين جه���ة القبلة ووجوب تح�ص���يلها، م���ع الجانب 

الفقهي واأقوال الفقهاء في هذا المو�ص���وع، مع ر�ص���م اأ�ص���كال التو�صيح الم�صاألة ومعرفة 

القبلة وفق القواعد النجومية. ذكرت هذه الر�ص���الة في بع�س الم�صادر با�صم ر�صالة في 

معرفة القبلة وتحقيق جهة القبلة.

ك�صف الحجب 278؛ ريحانة 3/311؛ الذريعة 5/301.
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 (40(

حا�شية الإثني ع�شرية

حا�ص���ية ا�ص���تدللية لل�ص���يخ البهائي على ر�ص���الة اثني ع�صرية ال�ص���يخ ح�صن العاملي 

)�ص���احب المعالم( اأنهى هذه الحا�ص���ية ع���ام 1012ه�، ُذكرت هذه الحا�ص���ية في بع�س 

الم�صادر با�صم �صرح الثني ع�صرية.

اأمل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 22؛ رو�صات 597؛ ك�صف الحجب 318؛ اأعيان 

9/244؛ فوائد 509؛ ريحانة 3/309؛ الذريعة 13/61، 6/11.

(41(

حا�شية التكملة في �شرح التذكرة الن�شرية

حا�ص���ية التكملة في �ص���رح التذكرة الن�ص���يرية هذا الكتاب على ما يبدو هو حا�ص���ية 

ال�ص���يخ البهائي على �ص���رح �ص���م�س الدين محمد خ�ص���ري لتذكرة الن�ص���يرية، للخواجة 

ن�صير الدين الطو�صي.

لم يذكر ا�ص���م �صم�س الدين خ�صري في فهر�صة مكتبة العتبة الر�صوية المقد�صة ) ج 

8، �س 133).

مع الإلتفات لت�ص���ريح بع�س الم�صادر بذلك مثل: ك�ص���ف الحجب، الذريعة، ريحانة 

الأدب.

لذلك يبدو اأنها حا�ص���ية ال�صيخ البهائي على �صرح �صم�س الدين الخ�صري على تذكرة 

الن�صيرية للخواجة ن�صير.

اأم���ل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ رو�ص���ات 7/61؛ ك�ص���ف الحج���ب 179؛ اأعيان 9/245؛ 

فوائد 509؛ ريحانة 3/310؛ الذريعة 6/47.
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(42(

حا�شية القواعد والفوائد

وه���ي حا�ص���ية ال�ص���يخ البهائي على القواع���د والفوائد لل�ص���هيد الأول، وه���ي معروفة 

بحا�صية القواعد الكلية الأ�صولية والفروعية.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 22؛ رو�صات 7/59؛ ك�صف 

الحج���ب 347؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 509؛ ريحانة 3/310؛ الذريعة 20/110، 6/173؛ 

م�صار عربي 291.

(44(

حا�شية المطّول

وهي حا�ص���ية ال�ص���يخ البهائي عل���ى المطول للتفتازان���ي والتي على ما يب���دو لم يوّفق 

الموؤّلف لإكمالها.

ك�ص����ف الظن����ون 6/215؛ اأم����ل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 21؛ رو�ص����ات 7/61؛ ك�ص����ف 

الحجب 188؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 509؛ الغدير 11/344؛ ريحانه 3/309؛ الذريعة 6/203.

(45(

حا�شية اأنوار التنزيل

حا�ص���ية تحقيقية وذات منفعة لل�ص���يخ البهائي على اأنوار التنزيل للقا�ص���ي بي�ص���اوي 

والتي ذكر فيها الموؤلف بالإ�صافة لتو�صيحات، م�صائل اأدبية وباغية ولغوية.

كتب ال�صيخ البهائي عدة حوا�صي على اأنوار التنزيل.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل 1/156؛ �صافة 291؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 21؛ رو�صات 

7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 170؛ اأعي���ان 9/244؛ فوائ���د 509؛ ريحان���ه 3/309؛ الذريع���ة 

.6/44 ،6/59 ،13/150
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(46(

حا�شية خال�شة الأقوال في علم الرجال

حا�صية ال�صيخ البهائي على خا�صة الأقوال في معرفة الرجال للعامة الحلي.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل 1/156؛ �ص���افة 291؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ ك�ص���ف 

الحجب 175؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/83.

(47(

حا�شية ذكرى ال�شيعة في اأحكام ال�شريعة

وهي حا�صية ال�صيخ البهائي على كتاب الذكرى لل�صهيد الأول.

ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/86

(48(

حا�شية رجال النجا�شي

حا�صية ال�صيخ البهائي على رجال النجا�صي.

الغدير 11/343؛ ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/88.

(49(

حا�شية �شرح مخت�شر الأ�شول

حا�صية ال�صيخ البهائي على �صرح مخت�صر الأ�صول للقا�صي ع�صد الدين يحيى، وهي 

معروفة بحا�صية �صرح ع�صدية.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل 1/155؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ رو�صات 7/60؛ ك�صف 

الحجب 180؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/132.
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(50(

حا�شية فهر�ش ال�شيخ منتخب الدين

حا�صية ال�صيخ البهائي على فهر�س ال�صيخ منتخب الدين.

ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/168.

(51(

حا�شية مختلف ال�شيعة في اأحكام ال�شريعة

حا�صية ال�صيخ البهائي على مختلف ال�صيعة للعّامة الحّلي.

رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحجب 186؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 509؛ الغدير 11/343؛ 

ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/195.

(52(

حا�شية معالم العلماء

حا�صية ال�صيخ البهائي على معالم العلماء لبن �صهر اآ�صوب �صروي.

ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/211

(53(

حا�شية من ل يح�شره الفقيه

من اأ�ص���هر الكتب حول )من ل يح�ص���ره الفقيه( لل�صيخ ال�صدوق، حيث يعتبر حا�صية 

و�ص���رح اأي�ص���ًا وهو يحتوي على تحقيقات مهمة جدًا. وي�ص���مل مباحث ابت���داًء من كتاب 

الطهارة حتى مبحث )منزوحات البئر(.

ريا�س 5/89؛ رو�ص���ات 7/59؛ ك�صف الحجب 190؛ اأعيان 9/244؛ ريحانة 3/309؛ 

الذريعة 6/224
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(54(

الحبل المتين في اإحكام اأحكام الدين

كان ف���ي نية ال�ص���يخ البهائ���ي اأن يجم���ع الأحاديث والروايات ال�ص���حيحة والح�ص���نة 

والموثقة، ويعمل على �صرحها ويجمع بينها وبين الأحكام التي يمكن اأن ت�صتنبط منها في 

اأربع���ة مناهج: المنهج الأول: في العبادات، المنهج الثان���ي: في العقود، المنهج الثالث: 

في الإيقاعات، المنهج الرابع: في الأحكام. ولكنه لم يوّفق لإكماله وا�صتطاع اإكمال جزء 

م���ن المنهج الأول ف���ي اأحكام الطهارة وال�ص���اة وبع�س الأبواب الأخ���رى. اأكمل الجزء 

الأول في م�صهد المقد�صة يوم الجمعة 18 �صّوال عام 1007.

نق���د الرجال 4/187؛ ك�ص���ف الظن���ون 6/215؛ اأم���ل 1/155؛ �ص���افة 291؛ ريا�س 

5/88؛ لوؤل���وؤة 21، رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 192؛ اأعي���ان 9/244؛ فوائد 508؛ 

ريحانة 3/309؛ الذريعة 6/240؛ م�صار عربي 415، 302

(55(

حدائق ال�شالحين في �شرح �شحيفة �شيد ال�ّشاجدين

يوجد حول هذا الكتاب مباحث مختلفة ومتناق�ص���ة بع�س الم�ص���ادر والتراجم مثل: 

ال�ص���يد علي خان المدني ال�ص���يرازي في مقدمة ريا�س ال�صالكين في �صرح �صحيفة �صيد 

ال�ص���اجدين يقول: ما هو معروف عن ال�ص���يخ البهائي با�ص���م حدائق لت�ص���نيف اأكثر من 

حديقة وهي الحديقة الهالية، واإذا كان الموؤلف قد اأتّم حدائق ال�ص���الحين لما اأقدمت 

على تاأليف ريا�س ال�صالحين.

وغي���ره مثل: العّامة المجل�ص���ي يقول: »الماأث���ور اأن ال�شي���خ البهائي كت���ب اأكثر من 

الحديقة الهاللية«.

اآقا بزرك اأي�ص���ًا يقول في الذريعة: اأّن في ع�ص���ر العّامة المجل�ص���ي كان هناك عدد 

م���ن �ص���روح الحدائق في الم�ص���هد الر�ص���وي، ولكن اليوم ل���م يبق من هذه ال�ص���روح اإّل 
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الحديقة الهالية ومع اللتفات لكام ال�صيخ البهائي في الحديقة الهالية: )وقد قدمنا 

في الحديقة الأخاقية في �صرح دعائه )49( في مكارم الأخاق( 

(56(

 الحريرية

اأّلف ال�ص���يخ البهائي هذه الر�صالة في عدم �ص���حة ال�صاة حين ُيلب�س فيها ال�صروال 

والحزام والقّبعة من الحرير الخال�س. وردت هذه الر�صالة بعنوان: �صحة ال�صاة فيما 

ل تتم ال�صاة اإّل به.

ريحانة 3/310؛ الذريعة 21/404، 15/12؛ م�صار عربي 430، 351

(57(

حّل اإ�صكالي العطارد والقمر )عربي - هيئة ونجوم(

اأم���ل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 22، رو�ص���ات 7/61؛ ك�ص���ف الحجب 260؛ اأعيان 

9/245؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/310؛ الذريعة 7/66

(58(

حّل الحروف القراآنية

الذريعة 7/68

(59(

حّل عبارة قواعد الأحكام

ر�صالة تحليلية وتحقيقية وحّل وتو�صيح م�صاألة من كتاب قواعد الأحكام للعامة الحّلي. 

الذريعة 14/26، 7/72، 7/66
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(60(

خال�شة الح�شاب )عربي - ريا�شي(

اأحد اأهم موؤلفات ال�صيخ البهائي في الريا�صيات وهو باللغة العربية، طرح فيه الموؤلف 

مباحث الح�صاب والهند�صة والجبر والمقابلة وبع�س المطالب الأخرى. اأّلف ال�صيخ هذا 

الكتاب وفق اأ�صلوب نظام الدين ني�صابوري �صاحب كتاب ال�صم�صية. �صهولة اأ�صلوب ال�صيخ 

واخت�ص���اره جعا من هذا الكتاب، كتابًا درا�ص���يًا في المجامع العلمية لفترة طويلة بعد 

تاأليفه، ولهذا الكتاب عدة حوا�صي، وللكتاب مقدمة وع�صرة اأبواب وخاتمة.

ك�ص���ف الظنون 1/553؛ اأمل 1/155؛ �صافة 291؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 20؛ رو�صات 

7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 208؛ اأعي���ان 9/245؛ فوائ���د 508؛ ريحان���ة 3/310؛ الذريع���ة 

7/225؛ م�صار عربي 335.

حا�صية خا�صة الح�صاب/ ال�صيخ البهائي

وهي حا�صية ال�صيخ البهائي على كتابه خا�صة الح�صاب.

فوائد 508؛ الذريعة 6/84؛ ريحانة 3/309؛ م�صار عربي 277

حا�صية خا�صة الح�صاب/ �صدر الّدين محّمد بن مير مجد الدين طباطبائي تبريزي 

الذريعة 6/84

حا�صية خا�صة الح�صاب/ محّمد اأمين قمي

عل���ى ما يبدو اأن���ه محمد اأمين بن ميرزا جان نجفي حجازي قمي �ص���احب تو�ص���يح 

الخافة، حيث عرف عنه كتابة عندة ن�صخ.

الذريعة 6/84

حا�صية خا�صة الح�صاب/ ميرزا محّمد ر�صا

الذريعة 6/84

حا�صية خا�صة الح�صاب/ مح�صن بن محّمد طاهر طالقانى قزوينى معروف به نجوى

الذريعة 6/84
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حا�صية خا�صة الح�صاب/ محّمد على بن هبة الدين �صهر�صتانى

الغدير 11/353؛ الذريعة 6/84

حا�صية خا�صة الح�صاب/ ميرزا محّمد على 

الذريعة 6/84

�شروح:

�صرح خا�صة الح�صاب/ ح�صين يزدى اأردكاني )قرن 11ق)

ال�ص���ارح من تامذة ال�ص���يخ، وقد كتب هذا الكتاب باإذن من اأ�صتاذه ال�صيخ ولكن قبل 

اأن يكلمه توفي، ثم اأكمله تلميذه محمد اأ�صرف. وقد كتب �صرحين على خا�صة الح�صاب، 

الأول: �صرح ي�صمل ق�صمة اأ�صول الح�صاب ول يحتوي على اأي ا�صتدلل ريا�صي ول ا�صم له.

الثاني: ال�صرح المعروف اأنه اأكثر تف�صيًا وبيانًا واأكثر علمية وفيه ا�صتدلل وبراهين 

وريا�صة ريا�صية.

الذريعة 19/58، 13/229

�صرح خا�صة الح�صاب/ اأمير �صم�س الدين على الح�صينى الخلخالي )قرن 11ق).

ال�صارح من تامذة ال�صيخ وقد �صرح كتاب اأ�صتاذه عام 1008ه.

الذريعة 13/231

(61( 

دليل وجوب �شكر المنعم

اأقام ال�صيخ البهائي في هذه الر�صالة الق�صيرة دليًا اآخر بالإ�صافة اإلى اأدّلة العلماء 

على وجوب �صكر المنعم.  وردت هذه الر�صالة بعنوان وجوب �صكر المنعم.
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(62(

ديوان بهاء الدين العاملى )فار�شي - اأدبيات(

ال�ص���يخ الحر العاملي يقول في اأمل الآمل حول ديوان ال�صيخ البهائي: »وله �شعر كثير 

ح�ش���ن بالعربي���ة والفار�شية متفّرق، وقد جمعه ولدي محّمد ر�شا الحّر، ف�شار ديواناً 

لطيفاً«. 

 اآقابزرك اأي�صًا اأ�صار في الذريعة  لبع�س اأ�صعار ال�صيخ البهائي بالعربية في جزء من كتابه.

 لم نجد ديوان ال�ص���يخ البهائي في فهر�ص���ة الكتب الخطية في مكتبات اإيران، كل ما هو 

موجود من اأ�صعار ال�صيخ البهائي يمكن تق�صيمه اإلى ق�صمين:

اأ( مجموعة من الأ�ص���عار الم�ص���تقلة والمعروفة مثل)حليب و�صكر وخبز وحلوى وخبز 

وجبنة( اأ�ص���عار واأبيات متفرقة مثل: ق�صائد الغزل والرباعيات و... هذه الأعمال 

لي�س لها عنوانًا م�ص���تقًا وم�ص���هورًا، بل هي موزعة في بع�س الحروب والر�ص���ائل 

المنظومة والمجموعات الخطية.

ك�صف الظنون 6/215؛ رو�صات 7/61؛ اعيان 9/245؛ الذريعة 678/ )2)9؛ 143/

9(1(

قصائد

ق�شيدة في رثاء والده

نظم ال�صيخ هذه الق�صيدة البهائية عند وفاة والده في رثائه وهي من ثاثة وع�صرين 

بيتًا.

الغدير 11/299

ريا�ش الأرواح

ق�ص���يدة م���ن البحر الوافي؛ نقل ابن مع�ص���وم ما يقارب اأربعين بيت���ًا منها في كتاب 

�صافة الع�صر.
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الغدير 11/344؛ الذريعه 11/318

ق�شيدة الألفية

ق�صيدة مع ردين حرف الألف باللغة العربية.

الق�شيدة الميمية في جواب بع�ش �شادات ع�شره

ت�صتمل على ق�صيدة ميمية في جواب بع�س �صادات ع�صره.

الق�شيدة النونية

ت�صمل ق�صيدة نونية لل�صيخ

ق�شيدة في و�شف اإمراأة كردية

ت�صمل ق�صيدة في و�صف اإمراأة كردية باللغة العربية.

مثنويات:

مثنوي

الذريعه 19/82

(63( 

ذبائح اأهل الكتاب )عربي - فقه(

اإ�ص���تدلل مخت�صر على حرمة ذبائح اأهل الكتاب ي�صتمل على ديباجه وثاثة ف�صول. 

في راأي ال�ص���يخ دلي���ل الحرمة اأنهم عندم���ا يذبحون ل يذكرون اإ�ص���م اهلل اأو اأّن هدفهم 

وق�صدهم هو الإله الذي هو الم�صيح اأو عزير اإبن اهلل.

اأثب���ت ال�ص���يخ حرمة هذه الذبائح ا�ص���تنادًا اإلى الآيات والرواي���ات واأقوال فحول علماء 

ّلفت هذه الر�ص���الة باأمر من ال�ص���اه عبا�س �ص���فوي. 
ُ
الإمامي���ة واأجاب على دلئل العامة. اأ

ووردت باأ�صماء: تحريم ذبائح اأهل الكتاب/ الذبيحة/ ر�صالة في حرمة ذبائح اأهل الكتاب.

اأم���ل الآمل 1/155؛ ريا����س 5/89؛لوؤلوؤة 21؛ ك�ص���ف الحج���ب 262؛ اأعيان 9/244؛ 

فوائد 508؛ ريحانة 3/310؛ الذريعه 11/186، 10/3؛ م�صار عربي 460
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(64( 

الزاهرة )عربي - اأدبيات وتاريخ(

وه���ي اأرجوزة مفيدة في مائة بيت، قام ال�ص���يخ بنظمه���ا عندما ابتلي باآلم في عينه، 

في بلدة قزوين.

هذه المنظومة ت�صمل على و�صف مدينة هرات ومقدمة وعدة ف�صول وفق ما يلي: 1- 

كّليات عن هرات. 2- طق�س تلك المدينة. 3- ماء تلك المدينة. 4- ن�صاء تلك المدينة. 

5- فواكه تلك المدينة. 9- كيفية ق�صم كازركان. 10- التح�صر على مرور الدهر في تلك 

المدينة.

ك�صف الحجاب 302؛ الذريعة 1/505

(65( 

زبدة الأ�شول )عربي - اأ�شول الفقه(

كتاب مخت�ص���ر ي�ص���تمل على قواعد مهمة في اأ�ص���ول الفقه �صمن خم�صة مناهج وفق 

م���ا يل���ي: 1- مقّدمات؛ 2- اأدلة �ص���رعية؛ 3- م�ص���تركات الكتاب وال�ص���ند؛ 4- الإجتهاد 

والتقلي���د؛ 5- ترجيحات؛ اأحد معا�ص���ري ال�ص���يخ البهائي نظم بيتين من ال�ص���عر باللغة 

العربية عندما انتهى من تاأليف زبدة الأ�صول.

وه���ذان البيتان مكتوبان في ال�ص���فحة الأخيرة بخط ال�ص���يخ وموجودة في مكتبة اآية 

اهلل مرع�صي رقم 7355.

ك�صف الظنون 6/215؛ امل 1/155؛ �صافة 291؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 20؛ رو�صات

7/59؛ ك�ص���ف الحجب 303؛ اأعي���ان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحان���ه 3/311؛ الذريعه 

12/19؛ م�صاعر عربى 504
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حوا�شى:

حا�شية زبدة الأ�شول/ ال�شيخ البهائي

وهي حا�صية ال�صيخ على كتابه زبدة الأ�صول، اأ�صلوب ال�صيخ في هذه الحا�صية يتلخ�س 

ح المطلوب منها كلمة كلمة، وبع�س التفا�صيل  باأنه يبداأ بفقرة من المتن الأ�صلي ثم يو�صّ

والتو�ص���يحات وردت في موؤلفه )حا�ص���ية �ص���رح مخت�ص���ر الأ�ص���ول( تاريخ الإنتهاء من 

التاأليف عام 1018هـ.

اأمل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ رو�صات 7/61؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 509؛ ريحانة 

3/309؛ الذريعة 6/103

حا�ص���ية زبدة الأ�صول/�صلطان عاء الدين ح�ص���ين بن رفيع الدين محّمد المرع�صى 

الآملى )1001-1064 ق).

���لة وتحقيقية على زبدة الأ�ص���ول والن�ص���خة الموجودة فيها حتى  وهي حا�ص���ية مف�صّ

اأوا�صط النهج الثالث.

الذريعة 6/102

�شروح:

غاية الماأمول في �صرح زبدة الأ�صول/ جواد بن �صعد اهلل الكاظمى )قرن 11 ق)

ل وا�صتدللي كتبه عام 1027هـ. ال�صارح من تامذة ال�صيخ، وهذا �صرح مف�صّ

ك�صف الظنون 5/123؛ ك�ص���ف الحجب 391، 337؛ اأعيان 9/244؛ الذريعة 16/15، 

13/298

�صرح زبدة الأ�صول/ محّمد بن على بن اأحمد الحرفو�صى العاملى )-1059 ق)

�صافة 316؛ الغدير 11/354؛ ك�صف الحجب 337؛ الذريعة 13/301
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(66(

الزكاة وتقديرها بالمثاقيل )عربي - فقه(

ذكر اآقا برزك هذه الر�صالة في الذريعة، ولم ُتذكر في اأي م�صدر اآخر. على ما يبدو 

اأّن هذه الر�صالة ماأخوذة من اأحد الكتب الفقهية لل�صيخ مثل الإثني ع�صرية اأو كتاب اآخر.

الذريعة 12/44

(67(

�شرح الفرائ�ش الن�شيرية

�ص���رح مخت�صر على ر�ص���الة الفرائ�س الن�صيرية للخواجه ن�ص���ير الدين الطو�صي 

وهي ت�ص���مل تو�ص���يح الم�صكات وبيان الإ�ص���ارات المتعلقة بالكتاب. يبقى هذا الكتاب 

ناق�ص���ًا وو�ص���ل اإلى مبحث )الإرث بالولء(. ذكر هذا الكتاب بعنوان )�ص���رح جواهر 

الفرائ�س(.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ ك�ص���ف الحجب 

344؛ اأعيان 9/244؛ ريحانة 3/311؛ الذريعة 13/380

(68( 

�شرح حا�شية الخطائي )عربي - معاني وبيان(

�ص���رح وحا�ص���ية لل�ص���يخ على حا�ص���ية نظام الدين عثمان خطائي على �صرح مخت�صر 

تلخي�س المفتاح ل�ص���عد الدي���ن التفتازاني. ذكر هذا الكتاب بعنوان: حا�ص���ية الخطائي 

على المخت�صر.

الذريعة 13/180
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(69(

�شرح ق�شيدة البرودة )عربي - اأدبيات(

�صرح كبير ومب�صوط لل�صيخ على ق�صيدة الُبردة.

الذريعة 14/6

(70( 

حليب و�شّكر )فار�شي - اأدبيات(

وهو مثنوي اأخاقي رائع جدًا ي�صتمل على مائة واثنتين واأربعين بيتًا في مقدمة و�صتة 

اأق�ص���ام كما يلي: الق�ص���م الأول: اإنذار لل�صالين، الق�ص���م الثاني: النف�س الأّمارة، الق�صم 

الثالث: �ص���لبيات العلوم الر�صمية، الق�ص���م الرابع: مدح العلوم الدينية، الق�صم الخام�س: 

تمّني مجال�صة اأهل الإقبال، الق�صم ال�صاد�س: التوبة من الذنوب.

الذريعة 19/231، 14/269؛ م�صار فار�صي 2/2189

(71(

ال�شفيحة )عربي - هيئة ونجوم(

كتبت في هذه الر�صالة قواعد الأ�صطرلب ب�صكل مخت�صر جدًا لدرجة يمكن ر�صمها في 

�ص���فحة واحدة من �صفحات الأ�ص���طرلب. اأّلفها الموؤلف باإ�صارة من ال�صاه عبا�س �صفوي 

اأو بع�س اأ�صدقائه. وفي بع�س الم�صادر ورد اإ�صم هذا الر�صالة )ال�صحيفة( وهو خطاأ.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 21؛ رو�صات 7/60؛ 

ك�ص���ف الحجب 365، 235؛ اأعيان 9/245؛ فوائد 508؛ ريحانة 311، 308، /3؛ الذريعة 

51/،  15/16؛ م�صار عربي 586
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(72(

عدم �شهو النبي )�ش( )عربي - فقه(

ي�صتمل على تقريرات واإفادات ال�صيخ في جل�صة در�س على مو�صوع: �صهو النبي، كتبها 

مّا محمد تقي المجل�ص���ي واأوردها في مبحث ال�ص���اة من كتاب لوامع �ص���احب قراني 

نقًا عن اأ�صتاذه ال�صيخ البهائي. )الم�صدر مفقود(

(73(

العروة الوثقى )عربي - تف�شير(

تف�صير �صورة الفاتحة وقليل من �صورة البقرة كتبها الموؤلف بعد حا�صية اأنوار التنزيل.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/155؛ �ص���افة 291؛ ريا����س 5/88؛ لوؤلوؤة 21؛ 

ك�ص���ف الحج���ب 381؛ اأعي���ان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحان���ة 3/311؛ الذريعة 15/252؛ 

م�صار عربي 621

(74( 

عقد ال�شلطان حمزة ميرزابهادر خان )فار�شي - متفرقة(

عقد ال�ص���لطان حمزة مي���رزا بهادرخان على )ورقية بي�كم( اإبن���ة اإعتماد الدولة من 

�صاطين ال�صفويين، والتي اأن�صاأها ال�صيخ في الرابع من �صفر عام 990ه�، وّثق في هذا 

العقد الخطبة ومقدار المهر.

(75(

عين الحياة )عربي - تف�شير(

تف�ص���ير مخت�ص���ر مثل تف�ص���ير ال�ص���افي للفي�س الكا�ص���اني والعروة الوثقى لل�ص���يخ 

البهائي، وقد كتبه بعد العروى الوثقى وهو ي�صمل تف�صير الفاتحة و�صورة البقرة حتى اآية 
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 ِ 37: )فتلّقى(، وتف�صير اآل عمران حتى الآية 35: )اإذ قالت(: {إذ قالت امرأة عمران ربهّ

راً}. إنى نذرت لك ما فى بطنى محرهَّ
ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/156؛ �ص���افة 291؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ 

اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/311؛ الذريعة 15/369

(76(

الفرائ�ش البهائية )عربي - فقه(

هذه الر�صالة هي الباب الثالث من المنهج الرابع في كتاب )الحبل المتين( وت�صتمل 

على مبحث )الإرث( في مقدمة وخم�صة مطالب. هذه الر�صالة مذكورة بعنوان: )ر�صالة 

في المواريث( في بع�س الم�صادر.

اأم���ل الآم���ل 1/155؛ ريا�س 5/89؛ لوؤل���وؤة 21؛ اأعيان 9/244؛ فوائ���د 508؛ الذريعة 

16/148؛ م�صار عربي 661

(77(

الفوائد الرجالية )عربي - رجال ودرايه(

ي�صمل بع�س الفوائد في علم الرجال.

اأعيان 9/244؛ الذريعة 16/339

(78(

الفوائد ال�شمدية )عربي - نحو(

جمع ال�ص���يخ البهائي قواعد علم النحو في هذا الكتاب ب�ص���كل مخت�ص���ر، ورتبها في 

خم�س حدائق: الحديقة الأولى: في المقّدمات، الحديقة الثانية: في متعلقات الأ�ص���ماء، 
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الحديقة الثالثة: في متعلقات الأفعال، الحديقة الرابعة: في الجمل، الحديقة الخام�صة: 

ف���ي المف���ردات. كتب���ه الموؤلف عام 975 با�ص���م اأخيه عبد ال�ص���مد العامل���ي. في بع�س 

مدية. الم�صادر ُذكر هذا الكتاب با�صم: ال�صّ

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/156؛ �ص���افة 291؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 21؛ 

ك�ص���ف الحجب 404؛ اأعيان 9/244؛ ريحانه 3/311؛ الذريعة 16/345؛ 15/88؛ م�صار 

عربي 593، 246

(79(

الفوائد الح�شابية )عربي - ريا�شي(

هذه المجموعة اأغلبها بخط ال�ص���يخ البهائي مع الملكية والختم وتدوين الماحظات 

في الريا�صيات والح�صاب والحوا�صي والهوام�س

(80(

ق�شر ال�شالة في الأماكن الأربعة )عربي - فقه(

هذه الر�صالة في اإثبات م�صاألة وجوب ق�صر �صاة الم�صافر في غير الأماكن الأربعة: 

1- الم�صجد الحرام؛ 2- م�صجد النبيP؛ 3- م�صجد الكوفة؛ 4- مرقد الإمام الح�صين

Q؛ اأّلف ال�ص���يخ البهائي هذه الر�ص���الة في المزار الم�ص���هور ب�ص���اه طور، وردت هذه 

الر�ص���الة بعناوين اأخرى: التخيير في المواطن الأربعة بين الق�صر والإتمام والق�صر في 

الموا�صع الأربعة، ر�صالة في الق�صر والتخيير في ال�صفر.

اأم���ل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 22؛ رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحجب 278؛ 

اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/311؛ الذريعة 17/100، 141، 11
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(81(

القو�شية )عربي - اأدبيات(

اأّلف ال�صيخ البهائي هذه الر�صالة مقابل العلمّية لمّا جال الدين داوني.

الذريعة 17/207

(82(

الكّر )عربي - فقه(

هذه الر�ص���الة في تحقي���ق مقدار الكر وم�ص���احته اأو وزنه ال�ص���رعي وتطبيق القواعد 

الريا�صية، تّم تاأليفها باإ�صم ال�صاه طهما�صب ال�صفوي. ورد اإ�صم هذه الر�صالة في بع�س 

الم�صادر: عناوين الكرية، تحقيق الكر، تقدير الكر ور�صالة في ح�صاب الكر في الأحجام 

المختلفة.

اأم���ل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 21؛ رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحجب 280؛ 

اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/311؛ الذريعة 17/288

(83(

الك�شكول )عربي وفار�شي - متفرقة(

عة ف���ي الأدب،  ه���ذا الكت���اب كم���ا يبدو من اإ�ص���مه عبارة ع���ن مطالب مختلف���ة متنوِّ

الريا�ص���يات، التف�ص���ير، الآداب، الأخ���اق، والن���وادر، ف���ي قال���ب نظ���م ونث���ر بالعربية 

والفار�صية في خم�س مجلدات.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/156؛ �ص���افة 291؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 20؛ 

رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 470؛ اأعي���ان 9/245؛ فوائ���د 508؛ ريحان���ة 3/311؛ 

الذريعة 18/78؛ م�صار عربي 743
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الترجمات:

ترجمة الك�شكول/ ال�شيخ اأحمد العاملي )قرن 11ق(

ترجمة لفظية للك�ص���كول، كتبها الموؤلف باأمر من ال�ص���لطان عبد اهلل قطب �صاه )من 

�صاطين الهند( وقد اأ�صاف المترجم بع�س المطالب من عنده.

الذريعة 4/130

ترجمه ك�شكول/ ف�شل اهلل بن اأحمد بيك الكرد�شتاني

ق���ام المترجم بالترجمة باأمر من اأمان اهلل خان كرد�ص���تاني في زمن فتح علي �ص���اه 

قاجار. وقد اأ�ص���اف على المتن بع�س الأ�ص���عار الفار�ص���ية وترجم بع�س الأ�صعار العربية 

واأ�صنافها.

الذريعة 4/130

(84(

اللغز )عربي - اأدبيات(

وهو اللغز الذي طرحه ال�ص���يخ ح�ص���ين العاملي )والد ال�ص���يخ البهائي( واأجاب عليه 

ال�صيخ البهائي.

(85(

ُلغز الزبدة )عربي - اأدبيات(

كام مخت�ص���ر ح���ول اللغز وي�ص���تمل عل���ى علوم مختلف���ة عقلية نقلية، كتبها ال�ص���يخ 

البهائ���ي في م�ص���هد ع���ام 1021 بهدف تقوية الذه���ن ودفع الملل عن القارئ، واأر�ص���لها 

لمحمد بن خاتون لعاملي، ا�ص���تهر هذا الكتاب ب�: اإعجاز الأ�صناف واإعجاز الألغاز ولغز 

الر�صوية.
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اأم���ل 1/155؛ ريا����س 5/89؛ لوؤلوؤة 20؛ ك�ص���ف الحج���ب 282-281؛ اأعيان 9/244؛ 

فوائد 509؛ الذريعة 18/334

�صرح لغز الزبدة/ ميرزا ابراهيم بن اأبى الفتح زنجانى )-1350ق).

الغدير 11/359؛ الذريعة 14/45

(86(

مدية )عربي - نحو( لغز ال�شّ

لغز لكتاب الفوائد ال�صمدية.

الذريعة 18/335

مدية/ محّمد بن عبد الوهاب اآل داود همدانى كاظمى )-1305ق). �صرح لغز ال�صّ

ذكر �صاحب الغدير هذا الكتاب بعنوان: �صرح الفوائد ال�صمدية.

الغدير 11/357؛ الذريعة 14/46

(87(

لغز القانون )عربي - طب(

لغز مخت�صر جدًا في الطب، اإنتهى من تاأليفه ال�صيخ في عام 1000 قمري.

الذريعة 18/336

(88(

لغز الكافية )عربي - نحو(

هذه الر�صالة هي لغز للكافية لبن حاجب وهي معروفة اأي�صًا ب� )لغز النحويين(.

الذريعة 18/336؛ 17/250
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(89(

المخالة )عربي - متفرقة(

 مجموعة من اللطائف والطرائف والأخبار والأ�صعار والمواعظ والمحا�صن والأخاق. 

الذريعة 20/232. 

(90(

الم�شح على الرجلين )عربي - فقه(

يتعّر�س الموؤلف في هذه الم�ص���األة ل���رد نظريات وعقائد العامة فيما يتعلق بالم�ص���ح 

على الرجلين، ن�صب اآقا بزرك هذه الر�صالة لل�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد )والد ال�صيخ 

البهائي(، ذكرت بع�س الفهار�س هذه الر�صالة بعنوان: الم�صح على القدمين.

الذريعة 21/17

(91(

م�شّجر الرجال الثقات )عربي - رجال ودرايه(

ي�ص���مل جداول في علم الرجال حيث تّم تق�ص���يم رجال ال�صيعة فيه اإلى ثمانية طبقات 

ثم ذكر ا�ص���م الرواة في عدة جداول. اأّلف ال�ص���يخ البهائي هذه الر�ص���الة عام 1005ه�، 

يب���دو اأّن اآقا ب���زرك راأى هذا الكتاب في مكتبة ال�ص���يخ محمد ال�ص���ماوي وذكره بعنوان: 

طبق���ات الرواة، وبعبارة: م�ص���ّجر لطيف. كذلك العّامة الأميني �ص���ّمى هذه الر�ص���الة: 

طبقات الرجال.

(92(

م�شرق ال�ّشم�شين واك�شير ال�شعادتين )عربي - فقه(

كتاب فقهي ا�صتدللي بداأ فيه الموؤلف، في كل باب باآيات قراآنية، ثم اأحاديث معتبرة 
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والت���ي تّم ا�ص���تخراجها اعتمادًا على الأ�ص���ول الأربعة الإمامية. ه���ذا الكتاب مثل كتاب 

اآيات الأحكام، وقد اأورد ال�صيخ في البداية، مقدمة في فوائد الحديث والرجال وتعريف 

الحديث وبيان اأنواعه. تّم تاأليف هذا الكتاب بعد تاأليف كتاب الحبل المتين وكان هدف 

الموؤل���ف اأن يق�ّص���م هذا الكتاب مثل تق�ص���يم كتاب الحبل المتين ف���ي اأربعة مناهج: باب 

ق لتاأليف كت���اب الطهارة، اإنتهى منه  العب���ادات، العقود، الإيقاع���ات، الأحكام. ولكّنه ُوفِّ

بتاريخ 14 ذي  القعدة 1015 ه� في مدينة قم. ورد هذا الكتاب بعناوين: النورين، ومطلع 

النّيرين.

نقد الرجال 4/187؛ ك�صف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/155؛ �صافة 291؛ ريا�س 

5/88؛ لوؤل���وؤة 21؛ رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 522؛ اأعي���ان 9/244؛ فوائد 508؛ 

ريحانة 3/311؛ الذريعة 21/50؛ م�صار عربي 847

(93(

معرفة التقويم )عربي - هيئة ونجوم(

هذه ر�صالة موجزة لل�صيخ البهائي في معرفة التقويم.

الذريعة 21/251

(94(

مفتاح الفالح )عربي - اأدعية(

هذا الكتاب من الموؤلفات المعتبرة في اأعمال واأدعية الليل والنهار، وي�صتمل على �صت 

اأبواب وخاتمة كما يلي: الباب الأول: فيما ُيعمل ما بين طلوع الفجر اإلى طلوع ال�ص���م�س؛ 

الب���اب الثان���ي: فيما ُيعمل ما بين طلوع ال�ص���م�س اإلى الزوال؛ الثال���ث: فيما يعمل ما بين 

ال���زوال اإلى الغروب؛ الرابع:  فيما ُيعمل م���ا بين الغروب اإلى وقت النوم؛ الخام�س: فيما 

ُيعمل ما بين وقت النوم اإلى انت�ص���اف الليل؛ ال�صاد�س: فيما ُيعمل ما بين انت�صاف الليل 
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اإلى طلوع الفجر، وخاتمة: ينبغي للم�ص���ّلي ماحظة معاني اأذكار ال�صاة واأدعيتها. تّم 

تاأليف هذا الكتاب في اأوائل الع�صرة الثالثة من �صفر 1015ه� في كنجه.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/156؛ �ص���افة 291؛ ريا����س 5/90؛ لوؤلوؤة 20؛ 

رو�ص���ات 7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 540؛ اأعي���ان 9/244؛ فوائ���د 508؛ ريحان���ة 3/311؛ 

الذريعة 21/339؛ م�صار عربي 881.

(95(

مناظرة البهائي وميرداماد )عربي - عقائد وكالم(

ه���ذه مناظ���رة ومحادثة وقعت بين ال�ص���يخ وميرداماد )المعلم الثال���ث(، وفيها يرى 

الميرداماد اأّن ذكر ا�صم الإمام المهدي الموعود غير �صروري ولكن ال�صيخ يراه �صروريًا.

(96(

من�شاآت )عربي وفار�شي - متفرقة(

ال�صيخ البهائي  ال�صاه ال�صفوي  -

ر�صالة ال�صيخ البهائي لأحد ملوك ال�صفويين باللغة العربية.

المرع�صي 28/10.

ميرزا اإبراهيم الهمداني ال�صيخ البهائي  -

الذريعة 22/158

ال�صيخ البهائي نواب �صيد ميرزا اإبراهيم الهمداني  -

جواب ال�ص���يخ على ر�ص���الة ميرزا اإبراهيم همداني في قالب نظم ونثر باللغة العربية 

والفار�صية.

الذريعة 22/162
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(97(

منع الزوجة نف�شها قبل الدخول عن الزوج حّتى تقب�ش المهر )عربي-فقه(

هذه الر�صالة تدور حول جواز عدم تمكين الزوجة لزوجها قبل قب�س المهر، وا�صتهرت 

با�ص���م الإمتناع عن الإ�صتمتاع قبل قب�س المهر وجواز امتناع الزوجة عن الإ�صتمتاع قبل 

قب�س المهر. وقد اأورد ناظر الفهر�صة في المكتبة المركزية بجامعة طهران حول موؤلف 

هذا الكتاب ما يلي: يبدو اأّن هذا الكتاب لل�صيخ البهائي اأو والده طهران 5/1784.

الذريعة 5/242

(98(

نان وحلوا )فار�شي وعربي - اأدبيات(

مثنوي عرفاني واأخاقي م�صهور، على وزن مثنوي المولوي في 408 اأبيات حول ال�صفر 

للحجاز باللغتين الفار�ص���ية والعربية. ذكرت هذه الر�ص���الة بعناوين ال�ص���وانح الحجازية 

و�صوانح �صفر الحجاز.

ك�صف الظنون 6/215، 2/736؛ اأمل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 21؛ رو�صات 

7/59؛ ك�ص���ف الحج���ب 575، 312؛ اأعي���ان 9/245؛ فوائد 508؛ ريحان���ة 12-3/311؛ 

الذريعة 24/30، 19/319، 19/212، 12/253

(99(

ن�شبة ارتفاع اأعظم الجبال اإلى قطر الأر�ش )عربي - نجوم(

يوج���د كت���اب لمحمود بن محمد بن عم���ر جغميني حول النجوم با�ص���م )الملّخ�س( 

قام مو�ص���ى بن محمد بن محمود المعروف بقا�ص���ي زاده رومي، ب�صرحه، ثم قام ال�صيخ 

البهائ���ي بكتابة حا�ص���ية على ال�ص���رح، وهي هذا الكت���اب. وهذه الحا�ص���ية هي بحث في 

ن�ص���بة ارتفاع اأكبر جبل لقطر الكرة الأر�ص���ية ُكتب �صنة 990 هجري وردت هذه الر�صالة 



- 365 -

فات الشيخ البهائي 
ر
مؤل

بعناوين اأخرى: حا�صية �صرح الملّخ�س في الهيئة، ت�صاري�س الأر�س، �صرح �صرح الرومي 

على الجغميني، ر�صالة في كروية الأر�س ون�صبة القطر اإلى المحيط.

اأمل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ لوؤلوؤة 22؛ ك�ص���ف الحجب 340، 289؛ اأعيان 245-

9/244؛ فوائ���د 508؛ ريحان���ة 3/311؛ الذريع���ة 146، 24/144، 17/292، 13/333، 

13/177، 4/200؛ م�صار عربي 426

(100(

الوجود الذهني )عربي - كالم وفل�شفة(

ر�صالة مخت�صرة حول مبحث الوجود الذهني.

الذريعة 25/38

(101(

الوجيزة )عربي - درايه(

ر�صالة مخت�صرة ومعروفة في علم الدراية ت�صتمل على مقدمة و�صتة ف�صول وخاتمة، 

وف���ق م���ا يلي: المقدمة: ف���ي تعريف علم الدراية� الف�ص���ل الأول: ما يتق���ّوم به من معنى 

الحدي���ث، الف�ص���ل الثاني: ف���ي المتواتر والواحد، الف�ص���ل الثالث: في اأن���واع الحديث، 

الف�ص���ل الرابع: في عدالة الراوي وجرحه، الف�ص���ل الخام�س: في اأنواع تحّمل الحديث، 

الف�ص���ل ال�صاد�س: في اآداب كتابة الحديث، الخاتمة: كثرة اأحاديث ال�صيعة. كتب ال�صيخ 

البهائي هذه الر�ص���الة كمقدمة لكتابه الحبل المتين وذلك يوم الأربعاء اآخر ذي القعدة 

1010ه� عندما كان برفقة جنود ال�صاه عبا�س في مرورود المعروف ب� ماروجاق.

ك�ص���ف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/155؛ �ص���افة 291؛ ريا�س 5/589؛ لوؤلوؤة 20؛ 

ك�صف الحجب 599، 261؛ اأعيان 9/244؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/312؛ الذريعة 25/51؛ 

م�صار عربي 415
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�شروح:

�شرح الوجيزة/ عبد النبي بن مفيد بن ح�شن البحراني ال�شيرازي

ل على الوجيزة في الدراية لل�صيخ البهائي. �صرح مف�صّ

الذريعة 14/168، 13/234

ال���دّرة العزي���زة في �ص���رح الوجي���زة/ على محّمد ح�ص���ين بن محّمد على الح�ص���يني 

ال�صهر�صتاني الحائري   )-1344ق).

الذريعة 8/101؛ م�صار عربي 359

(101(

و�شيلة الفوز والأمان في مدح �شاحب الزمان | )عربي - اأدبيات(

ق�صيدة رائّية لل�صيخ البهائي من البحر الطويل ي�صتمل على 63 بيتًا، اأغلبها في مدح 

�ص���احب الزمان | وطلب ظهوره. وردت هذه الر�ص���الة في بع�س الموارد با�ص���م: الفوز 

والأمان في مدح �صاحب الزمان.
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: آلار منلونا ومجعولا للشيخ البهائي
ً
لانيا

(1(

اأحاديث اأهل بيت النبوة )عربي-حديث(

يحتم���ل اأن تكون منتخبة من اأحد كتب ال�ص���يخ البهائي مثل الأربع���ون حديثًا اأو كتاب 

اآخر له.

(2(

اأحاديث وحكايات متفرقة )عربي - اأحاديث(

ي�صتمل على اأحاديث وحكايات متفرقة، يحتمل اأن تكون ق�صمًا من )الأربعون حديثًا( 

اأو كتاب اآخر لل�صيخ.

(3( 

اإح�شاء اأحاديث واأبواب من ل يح�شره الفقيه )عربي - اأحاديث(

هذا المتن هو فهر�ص���ة اأحاديث واأبواب كتاب )من ل يح�ص���ره الفقيه( لم نجد ا�صمًا 

لهذا الكتاب في الم�ص���ادر والفهار�س. لل�ص���يخ البهائي حا�صية على كتاب من ل يح�صره 

الفقيه)�صبق اأن اأ�صرنا اإليه(.

(4(

اأحكام النظر في كتف ال�شاة )عربي - علوم غريبة(

مقالة في العلوم الغريبة، هذه الر�ص���الة ل ت�ص���به اأ�ص���لوب وعبارة ال�صيخ البهائي من 

جهة الم�صمون ومن جهة الأ�صلوب.
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(5(

اأ�شامي �شاعات الليل والنهار )عربي - هيئة ونجوم(

يحتمل اأن يكون اأحد موؤلفات ال�صيخ في علم الهيئة والنجوم.

(6(

ا�شتحباب ح�شور الولي وال�شاهد في النكاح الدائم للمراأة )عربي - فقه(

ا�صتحباب ح�صور الولي وال�صاهد في النكاح الدائم للمراأة. يحتمل اأن يكون ق�صمًا من 

الكتب الفقهية لل�صيخ.

(7(

ا�شتخارة بالقراآن )عربي - اأدعية(

مع الإلتفات لترقيم الكاتب، يبدو اأّن هذا العمل عبارة عن �صفحة ت�صتمل على طريقتين 

لاإ�صتخارة بالقراآن نقلها ال�صيخ البهائي عن ابن طاوو�س ثم اأماها على اأحدهم.

(8(

اأ�شرار البالغة )عربي - اأدبيات(

يعتقد اآقا بزرك اأّن هذا العمل من�صوب لل�صيخ البهائي وفي هام�س المخاة المطبوعة 

في م�صر طبعت با�صم ال�صيخ البهائي. 

ريحانة 3/308؛ الذريعة 2/42؛ م�صار عربي 51

(9( 

اإعجاز اأ�شماء اهلل تعالى )فار�شي - علوم غريبة(

ر�ص���الة مخت�ص���رة في بي���ان اإعج���از وتاأثير اأ�ص���ماء اهلل ف���ي المعرفة، ق���ام الموؤلف 
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بتحريره���ا لبنه محمد اأمين. يرى اآقا بزرك في الذريعة اأّن الموؤلف متاأخر عن ال�ص���يخ 

البهائي ويحتمل اأن يكون الكتاب من موؤلفات ال�ص���يخ بهاء الدين محمد مكي العاملي اأو 

بهاء الدين محمد بن مح�صن العاملي اأو محمد بن مح�صن العاملي، هذه الر�صالة ذكرت 

بعنوان: الأ�صماء الإلهية - ر�صالة في بيان اإعجاز الأ�صماء الح�صنى.

الذريعة 2/231

(10(

اإف���ادات �شيخن���ا البهائي في محمد ب���ن ماجيلويه... واأحمد ب���ن الوحيد )عربي - 

رجال(

هذه الر�صالة يحتمل اأن تكون ماأخوذة من اأحد الكتب الرجالية لل�صيخ البهائي.

(11( 

بحث في اأّن النف�شاء كالحائ�ش في جميع الأحكام )عربي - فقه(

بحث مخت�ص���ر جدًا حول النف�صاء ومطابقة اأحكامها مع اأحكام الحائ�س، يحتمل اأن 

يكون ماأخوذًا من اأحد الكتب الفقهية لل�صيخ.

(12(

تاأويل الآيات )تاأويالت( )عربي - علوم قراآني(

هذا الكتاب من موؤلفات عبد الرزاق بن اأحمد الكا�ص���اني الذي ين�ص���ب خطاأ لل�ص���يخ 

البهائ���ي، وذلك في ريا�س العلم���اء 5/96 وكذلك في فهر�س الن�ص���خ الخطية في مكتبة 

العتبة المقد�صة. الذريعة 3/303.
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(13( 

تحقيق قبلة العراق العجم وخرا�شان )عربي - هيئة ونجوم(

ر�ص���الة مخت�ص���رة ت�ص���تمل عل���ى اأربع���ة فوائ���د وف�ص���ل وخاتم���ة. ناظ���ر فهر�ص���ة 

مكتب���ة المجل����س ومركز اإحي���اء الميراث الإ�ص���امي ي���رى اأّن هذا الكتاب م���ن موؤلفات 

 ال�ص���يخ البهائ���ي. بينم���ا ف���ي الم�ص���ادر الأخ���رى لم تذك���ر في ع���داد موؤلفات ال�ص���يخ. 

اأنظر في: الذريعة 17/46؛ ريحانة الأدب 4/129.

(14( 

ت�شطيح الكرة )فار�شي - هيئة ونجوم(

يحتم���ل اأن تك���ون ه���ذه الر�ص���الة ق�ص���مًا من كتب ال�ص���يخ في عل���وم الهيئ���ة والنجوم 

والإ�صطرلب والريا�صيات، وت�صتمل على مطلعين: المطلع الأول: في نقل الدوائر الفلكية 

ل�صطح �صفحة الإ�صطرلب، المطلع الثاني: في عمل الإ�صطرلب.

(15( 

تعريف المحارم واأق�شامهم )عربي - فقه(

مطالب ومباحث متفرقة لل�صيخ البهائي ت�صتمل على 3 بحوث فقهية، يحتمل اأن تكون 

مختارة من اأحد الكتب الفقهية لل�صيخ.

 

(16(

ر�شالة تعزية )عربي وفار�شي - اأدبيات(

يحتم���ل اأن تكون ق�ص���مًا من ق�ص���يدة ال�ص���يخ في رثاء وال���ده اأو جزء من اأ�ص���عاره في 

المراثي.
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(17( 

تف�شير )عربي - تف�شير(

يبدو اأنه منتخب من اأحد كتب ال�صيخ في تف�صير القراآن.

(18(

تنبيه الغافلين )فار�شي - اأخالق(

ذكره العامة الأميني كجزء من موؤلفات ال�صيخ ولكن اآقا بزرك في الذريعة يرى اأنه 

من موؤلفات بهاء الدين محمد ال�صرمدي التبريزي )القرن 10).

الغدير 11/345؛ الذريعة 4/444.

(19(

تهذيب الأ�شول )عربي - ا�شول(

هذا الكتاب من موؤلفات العامة الحلي ون�صب لل�صيخ البهائي خطاأ.

(20(

الجبر والمقابلة )عربي - ريا�شي(

هذه الر�صالة يحتمل اأن تكون الباب الثامن من خا�صة الح�صاب.

الغدير 11/345

(21(

جوابات الم�شائل ال�شرقية )عربي - متفرقة(

يحتمل اأن يكون كاتب فهر�صة مكتبة المجل�س قد وقع في الخطاأ عند ت�صخي�س عنوان هذه 

الر�صالة، وهذه الر�صالة هي نف�س ر�صالة: جوابات الم�صائل ال�صدقمية التي )�صبق ذكرها(.
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(22(

جواهر العقول في مناظرة الفاأر وال�شنور )فار�شي - ادبيات(

وهي ق�ص���ة تمثيلية لقطة عالمة وفاأر �صوفي، كتبت بالنثر حيث نقل الكاتب حكايات 

على ل�ص���ان القطة والفاأر، وهذه الحكايات تت�ص���من م�صامين اأخاقية وتعليمية. اأ�صلوب 

تاأليف هذا الكتاب مغاير لأ�ص���لوب ال�ص���يخ البهائي. بع�س الم�صادر اعتبرت هذا الكتاب 

من�ص���وب لل�ص���يخ البهائي والبع�س الآخر اعتب���ره للعامة المجل�ص���ي الثاني، وكذلك في 

بع�س الموارد ن�ص���بت للميرداماد واأحيانًا لجمال الدين محمد بن محمد فراهاني. ذكر 

هذا العمل في الم�ص���ادر بعناوين متعددة منها: فكر اأهل العلم على ل�ص���ان القطة والفاأر 

ومناظرة الفاأر والقطة. يوجد اختاف بين نظار الفهار�س المحترمين ولكن مع الإلتفات 

لتاريخ كتابة اأول ن�ص���خة، وهو عام 1168 قمري اأي بعد وفاة ال�ص���يخ البهائي ل�138 �صنة، 

ومع الإلتفات اإلى عدم �ص���به هذا الكتاب باأي من موؤلفات ال�ص���يخ، لذا ل يمكن اأن ُين�صب 

هذا الكتاب لل�صيخ.

الذريعة 22/298؛ 5/272؛ 3/199

(23(

حا�شية اإر�شاد الأذهان اإلى اأحكام الإيمان )عربي - فقه(

اأورد العام���ة الأمين���ي هذه الر�ص���الة من موؤلفات ال�ص���يخ البهائي، ولك���ن اآقا بزرك 

الطهراني يعتبرها لوالد ال�صيخ البهائي.

الغدير 11/344؛ الذريعة 6/15

(24(

الحا�شية الأ�شولية )عربي - اأ�شول فقه(

ر�صالة حول مباحث اأ�صول الفقه.
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(25(

حا�شية حا�شية �شرح تهذيب المنطق )عربي - منطق(

حا�ص���ية على حا�ص���ية ما عب���د اهلل يزدي على �ص���رح ما جال داون���ي على تهذيب 

المنطق للتفتازاني.

ريا�س 5/96

(26(

حا�شية �شرح تهذيب الأ�شول )عربي - اأ�شول(

يذكر هذا الكتاب �ص���عيد نفي�ص���ي في كتاب اأحوال واأ�ص���عار فار�صي في �صفحة 28 اأنه 

لل�صيخ البهائي ولم نجد اأية ن�صخة لهذا الكتاب في فهار�س الن�صخ الخطية.

(27(

ح�شاب )فار�شي - ريا�شي(

يوج���د تردي���د في ن�ص���بة هذا الكتاب لل�ص���يخ البهائ���ي، بع�س الفهار����س اعتبرته من 

موؤلفات ميرزا محمد طاهر وحيد القزويني )فهر�س مجل�س ال�صورى الإ�صامي )9/84، 

6/111(. الر�صالة المذكورة ت�صتمل على ثاث مقالت في الح�صاب وفق ما يلي: المقالة 

الأولى: في �ص���ور الأع���داد ومراتبها؛ المقالة الثانية: في ح�ص���اب اأهل التنجيم والمقالة 

الثالثة: في الم�صاحة.

(28( 

الخطب البهائية )عربي - متفرقة(

مجموعة من المن�ص���اآت في الوقف والم�ص���الحة والمبايعة ومنا�صبات مختلة، بع�صها 

كتبت بعد مرحلة ال�صيخ البهائي.
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(29(

ق�ش���ة قي���ادة ناق���ة ال�شي���دة الزه���راءO واأم���ر الر�ش���ولP بذل���ك )عرب���ي - 

اأحاديث(

ق�صة منقولة عن ال�صيخ البهائي ويحتمل اأن تكون ق�صمًا من اأحد كتب الحديث لل�صيخ.

(30(

دعاء ال�شلوات على النبي| )عربي - اأدعية(

يذكر هذا الكتاب �ص���عيد نفي�ص���ي في كتاب اأحوال واأ�ص���عار فار�صي لل�صيخ البهائي في 

�صفحة 102 ولكن لم نجد اأية ن�صخة عنه في الفهار�س الخطية.

(31(

الذبيحة )عربي - فقه(

هذه الر�صالة مرتبة في ثاثة ف�صول وهي حول حرمة ذبائح الكفار مطلقًا ونجا�صتهم 

وحكم �صناعاتهم من قبيل اللبا�س والذهب والف�صة.

لل�صيخ البهائي كتاب اآخر با�صم: ذبائح اأهل الكتاب )�صبق اأن ذكرناه(، ومع مطابقة 

الكتابي���ن في المقدمة والخاتمة تبين عدم ان�ص���جامهما، لعل هذا الكتاب هو ق�ص���م من 

كتاب ذبائح اأهل الكتاب اأو ق�صم من كتاب فقهي اآخر لل�صيخ اأو اأحد موؤلفات �صخ�س اآخر 

ولكن ن�صبها اآقا بزرك لل�صيخ، واهلل اأعلم.

(32(

رجال )عربي - رجال ودراية(

اأورد الموؤلف في هذا الكتاب اأ�صماء واأحوال مخت�صرة لناقلي الحديث الذي يت�صمن 

اأم���رًا فقهي���ًا. تّم تدوين ه���ذا الكتاب وفق اأب���واب الفقه، وفي كل باب يم���ّر الموؤلف على 
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خذ منه الحديث وا�ص���م الراوي، 
ُ
اأحوال الراوي �ص���ارحًا حاله. وكذلك ذكر المحل الذي اأ

الجدي���ر بالذكر اأّن الموؤل���ف ذكر في نهاية الكتاب تاريخ التاألي���ف وهو 1074ه� لذلك ل 

�صك اأن الكتاب لي�س من موؤلفات ال�صيخ لأنه توفي عام 1031هـ.

(33(

ر�شالة فقهية )عربي - فقه(

يمكن اأن تكون مختارة من اأحد الكتب الفقهية لل�صيخ.

(34(

ر�شالة فقهية فل�شفية )فار�شي - فقه وفل�شفة(

ُذكر في هذه الر�صالة الفقهية والفل�صفية لل�صيخ البهائي اآداب مناظرة فا�صل �صماكي 

وق�صيدة فلكية لأبي الح�صن ال�صوفي التي اأّلفها لع�صد الدولة. تحتوي هذه الر�صالة على 

مباحث لاأوزان ال�صرعية وال�صاعات والتواريخ وال�صاة والح�صاب والهيئة والمنطق.

(35(

ر�شالة في الإرث )عربي - فقه(

ر�ص���الة مخت�ص���رة ف���ي مبح���ث الإرث وكيفية تق�ص���يمه. يوج���د اختاف بي���ن كاتبي 

الفهار�س في عنوان وتاأليف هذه الر�صالة، ال�صيد �صدر اآي خوئي يعتقد اأن هذه الر�صالة 

من موؤلفات العامة الحلي وذلك في فهر�س الن�ص���خ الخطية في مدر�ص���ة: نمازى خوي. 

)الفهر�س المذكور �ص���فحة 422(. ال�ص���يد ح�ص���ين اأ�ص���كوري لم يعّرف ر�صالة الإرث في 

فهر�س مكتبة المرع�صي وفهر�س المخطوطات )مرع�صي 16/92، تراثنا 3/51( ويوجد 

ن�ص���خة اأخرى من هذه الر�ص���الة في مكتبة المرع�صي بعنوان )�صرح الفرائ�س( وال�صارح 

غير معروف. )مرع�ص���ي 30/478(. اأبو الف�صل حافظيان اإعتبر اأّن هذه الر�صالة لل�صيخ 
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البهائي لأن خطبة الكتاب �صّرحت بذلك، في فهر�س 70 ن�صخة خطية من مكتبة �صخ�صية 

في قم. ويوجد ن�ص���خة اأخرى من هذه الر�ص���الة في مكتبة مجل�س ال�ص���ورى الإ�ص���امي، 

اإعتبر ناظر الفهر�صة اأنها من موؤلفات ال�صهيد الثاني وعنوانها: الحا�صية على المخت�صر 

النافع )فهر�س المجل�س 16/251).

(36( 

ر�شالة في الزكاة عجيبة )عربي - فقه(

يحتم���ل اأن تكون هذه الر�ص���الة جزًء من الإثني ع�ص���رية في ال���زكاة اأو اأي كتاب اآخر 

لل�صيخ البهائي.

ريحانة 3/311

(37(

ر�شالة في ال�شوم عجيبة )عربي - فقه(

هذه الر�صالة يحتمل اأن تكون الإثني ع�صرية في ال�صوم اأو جزًء من موؤلف اآخر لل�صيخ البهائي.

ريحانة 3/311

(38(

ر�شالة منظومة في خوا�ش الحروف )عربي- علوم غريبة(

ر�ص���الة ق�صيرة في خوا�س الحروف في قالب �صعري يمكن اأن تكون جزءًا من ر�صالة 

الجفر اأو ديوان ال�صيخ.

(39(

ر�شاعية )عربي - فقه(

متن مخت�صر، يحتمل اأن يكون ق�صمًا من اأحد الكتب الفقهية لل�صيخ.
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(40(

ال�ش���ّر الم�شتتر في العلوم الغريبة والجف���ر وتعبير الروؤيا )عربي وفار�شي - علوم 

غريبة(

مجموعة ت�ص���تمل على مباحث مختلفة في العلوم الغريبة: الجفر، خوا�س اأ�صماء اهلل 

ومعرف���ة بع����س المطالب المجهولة. المرحوم م�ص���ار يعتقد اأّن هذا الكتاب لل�ص���يخ بناء 

على عنوانه. اأما عند البحث في محتوى الكتاب الذي دّون فيه ال�ص���يد �ص���قازاده )جامع 

الكتاب( في �ص���فحة 78 يقول: »ال�شر الم�شتتر تاأليف حاج محمد ر�شا �شقازاده واعظ 

�شقاية العط�شان الذي وعدُت به طالب العلوم الغريبة والآن بعد مدة من الزمن في 

الم�شق���ة والكتابة وجم���ع الأمور القديمة اأقدمه لهم«. ب�ص���ريح هذه العبارة وبالنظر 

لمحتوي���ات الكتاب ن�ص���تنتج اأن هذا الكتاب مثل الك�ص���كول ماأخوذ من م�ص���ادر متعددة 

ولي�س اأحد موؤلفات ال�صيخ.

م�صار فار�صي 2/1977

(41(

�شوؤالت ال�شيخ البهائي وجوابها )عربي - متفرقة(

يحتمل اأن يكون ق�صمًا من اأجوبة واأ�صئلة ال�صيخ الذي )�صبق اأن اأ�صرنا اإليه(.

(42( 

�شرح الألفية )فار�شي - نحو(

�صرح فار�صي على األفية ابن مالك لم ُيذكر اإل في كتاب ريا�س العلماء.

ريا�س 5/95
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(43(

�شرح الحق المبين )عربي - عقائد(

هذا الكتاب لم نح�ص���ل على اأي اأثر له في الم�ص���ادر والفهار�س الخطية لكتب ال�صيخ 

البهائي، ذكر هذا الكتاب كل من العامة الأميني في الغدير و�ص���عيد نفي�ص���ي في اأحوال 

واأ�صعار فار�صي، اإ�صتند نفي�صي لكتاب )تاريخ عالم اآراى عبا�صي( ومع مراجعة الطبعات 

المتعددة لهذا الكتاب )تاريخ عالم اآراى عبا�ص���ي( لم نجد اأثرًا لموؤلف ال�ص���يخ البهائي، 

يبدو اأّن نفي�صي اأخطاأ في �صبط هذا الكتاب.

الغدير 11/344؛ اأحوال واأ�صعار فار�صي لل�صيخ البهائي 104

(44(

�شرح حديث الحقيقة )عربي - حديث(

نق���ل العديد من الموؤلفين حديث الحقيقة في كتبهم منهم ال�ص���يخ البهائي في كتاب 

الك�صكول، حيث نقل هذا الحديث في ما يقارب خم�صة اأ�صطر وب�صكل مخت�صر، رغم اأنه 

في الأ�صل، ورد بالتف�صيل في كتاب الك�صكول.

(45(

�شرح رباعي اأبو �شعيد اأبو الخير )فار�شي - اأدبيات(

�صرح من�صوب لل�صيخ البهائي، وفي بع�س الفهار�س ُن�صب هذا ال�صرح بالإ�صافة لل�صيخ، 

ُن�صب لمحمد نور بخ�س اأ�صيري لهيجي و... غيره.

(46(

�شرح ف�شو�ش الحكم )عربي - عرفان(

كاتب فهر�س المكتبة الوطنية يعتقد اأن هذا ال�ص���رح لل�صيخ البهائي، ومن المعروف اأّن 
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ال�صيخ هو الكاتب ولكن على ما يبدو اأّن هذا القول غير �صحيح بدليلين: اأ( ل يوجد توافق 

بين خط هذه الن�صخة والخطوط الموجودة لل�صيخ البهائي. ب( مع النظر والتاأمل في كتب 

وفكر ال�صيخ البهائي ي�صتبعد اأن يكون ال�صيخ قد كتب �صرح ف�صو�س الحكم لبن عربي.

(47(

�شحيح البهائي )عربي(

لم نجد لهذا الكتاب اأثرًا اإل في ريا�س العلماء.

ريا�س 5/96

(48(

ال�شراط الم�شتقيم في تف�شير القراآن الكريم )عربي - تف�شير(

يحتم���ل اأن يك���ون هذا الكتاب هو كتاب العروة الوثقى لل�ص���يخ اأو ق�ص���مًا من اأحد كتب 

التف�صير لل�صيخ.

ك�صف الظنون 6/215؛ خا�صة الأثر 3/441؛ الغدير 11/345؛ ريحانة 3/311

(49(

�شرف البهائي )فار�شي - اأدبيات(

ر�ص���الة ف���ي علم ال�ص���رف، قام موؤلفها بتق�ص���يم ال���كام العربي اإلى ثاثة اأق�ص���ام: 

اإ�ص���م، فعل، وحرف ثم ق�ّصم الإ�ص���م اإلى ثاثي ورباعي وخما�صي وق�ّصم الفعل اإلى ثاثي 

ورباعي وبداأ بذكر الأوزان. ل نقطع بن�ص���بة هذا الكتاب لل�صيخ البهائي، بع�س الم�صادر 

ن�ص���بته لل�صيخ وبع�صها ن�صبته لع�صام الدين ا�ص���فرايني وبع�صها ن�صبته ل�صالح نجارايي 

�صمرقندي المعروف بندايى.

م�صار فار�صي 2/2221
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(50(

�شالة الجمعة )عربي - فقه(

يبدو اأنها ر�صالة لل�صيخ البهائي اأو ق�صم من اأحد الكتب الفقهية مثل الإثني ع�صرية في 

ال�صاة اأو من موؤلفات غيره ون�صبت اإليه.

(51(

طريق الإ�شتخارة بال�شبحة )عربي - اأدعية(

يحتمل اأن تكون هذه الر�صالة لل�صيخ البهائي.

(52(

طريقة اإ�شتعالم تقويم ال�شم�ش بالإ�شطرلب )عربي - هيئة ونجوم(

يحتمل اأن تكون من كتب ال�صيخ البهائي في علم الهيئة والنجوم.

(53(

طوطى نامه )ر�شالة الببغاء( )فار�شي - اأدبيات(

وه���و مثنوي عرفاني ت���م تاأليفه بنف�س الطريق���ة والبحر لمثنوي معنوي ومثل ق�ص���ة 

الملك والببغاء، �ص���به الإن�ص���ان بالببغاء الذي اأر�ص���ل اإلى الدنيا بهدف الو�صول للكمال، 

واأورد الق�ص����س والحكايات التمثيلية في الق�ص����س الأ�ص���لية تمامًا مثل مثنوي مولوي. 

وقد كتب ال�ص���يد عل���ي اآل داود مقالة بعنوان: »ر�شالة الببغاء ون�شبته���ا لل�شيخ البهائي، 

ت�شحي���ح الخط���اأ« بحث فيها الكاتب ب�ص���كل مف�ص���ل واأثبت اأّن هذا المثنوي هو الق�ص���م 

الأول من مثنوي طاقدي�س للما اأحمد النراقي، حيث حّرف كاتب الن�صخة كلمة �صفائي 

اإلى بهائي، و�ص���فائي الإ�ص���م المعروف للنراقي وقد ورد في هذا المثنوي ب�ص���كل �صريح 

في اأحد الأبيات ال�صعرية اأّن الكاتب كان في نراق. ن�صتنتج من هذا اأن هذا الكتاب لي�س 



- 381 -

فات الشيخ البهائي 
ر
مؤل

لل�صيخ البهائي وهو الق�صم الأول من طاقدي�س وقد طبع مرات عديدة طباعة حجرية.

الذريعة 19/241، 15/181، 9/143

(54(

طومار تق�شيم ماء النبع )عربي - ريا�شي(

جاء في هذا الكتاب قوانين تق�ص���يم ماء النبع بين مالكي الأرا�ص���ي. كتب في عهد �ص���اه 

طهما�صب عام 933ه� وطبع عام 1347ه� في اأ�صفهان با�صم ال�صيخ البهائي خطاأ، مع الإلتفات 

اأّن �صنة التاأليف 933ه� ومياد ال�صيخ البهائي عام 953ه� فمن الخطاأ ن�صبته لل�صيخ.

الذريعة 15/183

(55(

العقائد العبا�شية )عربي - عقائد(

ر�ص���الة مخت�ص���رة في ترجم���ة الفخرية لفخ���ر المحققين محمد بن ح�ص���ن الحلي. 

ي�ص���تمل على مباحث في التوحيد، النبوة الإمامة، الولية والبراءة والمعاد. كاتب فهر�س 

المكتبة الوطنية اإعتبر هذه الر�ص���الة لل�صيخ البهائي، بينما هذه الر�صالة هي من ترجمة 

�ص���در الدين محمد التبريزي وكتبت باأمر من ال�ص���يخ البهائي في با�س اآجوق كرج�صتان 

با�صم ال�صاه عبا�س ال�صفوي.

(56(

ر�شالة في التفاوؤل )عربي - علوم غريبة(

من الكتب المن�ص���وبة لل�ص���يخ والتي ل تن�صجم مع اأ�صلوب ال�ص���يخ في التاأليف، ذكرها 

اآقا بزرك.

الذريعة 16/99
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(57( 

فائدة في الريا�شيات )عربي - ريا�شيات(

يحتمل اأن تكون ق�ص���مًا من خا�صة الح�ص���اب اأو اأي كتاب اآخر في الريا�صيات لل�صيخ 

البهائي.

(58(

فائ���دة ف���ي اإ�شم اإذا قراأ على الحلويات اأعط���ى على مطلوبه بطريق اللغز )عربي - 

علوم غريبة(

يبدو اأن هذه الفائدة هي جزء من اآثار ال�صيخ البهائي في الجفر اأو العلوم الغريبة.

الذريعة 16/87

(59(

الفتاوى )عربي - فقه(

فتاوى ونظريات ال�ص���يخ بالعربية، في بحث الغ�ص���ل ويحتم���ل اأن تكون جزءًا من اأحد 

الكتب الفقهية مثل الإثني ع�صرية في الطهارة اأو غيره.

(60( 

القبلة )عربي - هيئة ونجوم(

يبحث موؤلف هذه الر�ص���الة في ماهية جهة القبلة وعاماتها وكيفية ا�ص���تخراجها، ل 

يقطع اأنها من موؤلفات ال�صيخ، في نهايتها �صقط بع�س الكام، ون�صبت اأي�صًا لأمير عاء 

الملك مرع�صي، ويحتمل ن�صبتها لغيره.

اأمل الآمل 1/156؛ ريا�س 5/90؛ الذريعة 17/39.
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(61( 

كيفية عمل الدائرة الهندية )عربي - هيئة ونجوم(

ر�صالة مخت�صرة في كيفية عمل الدائرة الهندية في تعيين �صاعات الليل والنهار.

(62(

كالم حول كيفية تجدد الأرواح بعد مفارقة الهياكل الهيولئية )عربي - فل�شفة(

متن مخت�صر حول الم�صاألة المذكورة ويحتمل اأن تكون ق�صمًا من اأحد الكتب الفل�صفية 

لل�صيخ.

(63( 

مثنوي �شيخ اأبو الي�شم )عربي - اأدبيات(

ي�صتمل على اأمور دعابة وهزلية وفكاهية. ل يقطع بن�صبة هذا الكتاب لل�صيخ البهائي، 

موؤل���ف ه���ذا الكتاب اأبو البركات مني���ر بن عبد المجيد له���وري ملتاني )1054ق( وفي 

مكان اآخر ُذكر موؤلف با�صم خال�صا.

الذريعة 19/230

(64( 

المخالة )عربي - متفرقة(

مجموعة من اللطائف والطرائف والأخبار والأ�صعار والمواعظ والمحا�صن والأخاق، 

يق���ول اآق���ا بزرك: راأى ال�ص���يخ العّام���ة النوري وال�ص���يخ عبد النبي  نوري ن�ص���ختين من 

المخاة البهائية و�ص���معت اأن ن�ص���خة م���ن هذا الكتاب، موجودة ف���ي مكتبة اأحفاد الثقة 

عبد ال�ص���مد الو�صتري، وقد راأى ال�صيد اأحمد الم�صهور باآقا �صو�صتري هذا الكتاب ونقل 

 عنه عدة مطالب. والآن هذا الكتاب عند الأمير ال�صمد ال�صو�صتري. الذريعة 20/232. 
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ويوجد ن�ص���خة في مكتبة كوهر�ص���اد التي اأ�ص���اف اأحدهم في اآخرها: يبدو اأنها المخاة 

لل�ص���يخ البهائي، والم�ص���وؤول عن فهر�ص���ة المكتبة �ص���ّماها المخاة بناء على ذلك، ومع 

التحقيق في الن�ص���خة تبّين اأنها: مجموعة م�ص���تملة على حكايات وفوائد وروايات واألغاز 

متنوع���ة بالإ�ص���افة اإل���ى اأ�ص���كال ودوائر متع���ددة متعلقة بعل���وم غريبة، ويوج���د الجفر 

والطا�ص���م اأي�ص���ًا وفي بع�س ال�ص���فحات يوجد اأ�ص���عار ومطالب من الك�صكول ولكن لم 

ُيذكر اإ�ص���م ال�ص���يخ فيها، وما يظهر منها اأن هذه المجموعة لي�ص���ت بعي���دة عن موؤلفات 

ال�صيخ البهائي ولكن ل يمكن ب�صكل دقيق اأن ن�صّميها المخاة.

ك�صف الظنون 6/215؛ اأمل الآمل 1/156؛ �صافة 291؛ ريا�س 5/89؛ ك�صف الحجب 

499؛ اأعيان 9/245؛ فوائد 508؛ ريحانة 3/311؛ الذريعة 20/232؛ م�صار عربي 820.

(65( 

مدار اإ�شتدلل الإخباريين )عربي - عقائد وكالم(

متن مخت�صر حول م�صائل عقائدية لاإخباريين.

(66(

م�شائل فقهية )عربي - فقه(

ي�ص���تمل على عدة م�صائل فقهية بعناوين )م�ص���األة - م�صاألة( يحتمل اأن تكون مختارة 

من اأحد الكتب الفقهية لل�صيخ.

(67(

م�شاألة ح�شابية )عربي - ريا�شي(

يبدو اأّن هذه الر�صالة لل�صيخ البهائي وهي في جواب اأ�صئلة بع�س الطاب في م�صائل 

علم الح�صاب.
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(68(

م�شباح العابدين )عربي - اأدعية(

يق���ول اآقا برزك في الذريعة: نقل �ص���احب كتاب فاكهة الذاكري���ن مطالب من كتاب 

م�صباح العابدين ولكن في راأي الكاتب اأّن كاتب م�صباح العابدين �صخ�س اآخر.

الذريعة 21/113

(69(

معرفة الإ�شطرلب )فار�شي - هيئة ونجوم(

يعتق���د كاتب���وا فهر����س المكتبة الوطنية ومكتبة المرع�ص���ي اأّن هذه الر�ص���الة لل�ص���يخ 

البهائي، وفي حال اأننا طابقنا بداية الر�ص���الة ونهايتها مع بداية ر�صالة )الع�صرون بابًا( 

للخواجة ن�ص���ير الدين الطو�صي، ومع نهايتها اأي�صًا فوجدناهما متطابقتان تمامًا لذلك 

هذه الر�صالة من موؤلفات الخواجة ن�صير الدين الطو�صي.

(70(

معرفة قبلة البالد )عربي - هيئة ونجوم(

هذا الكتاب من موؤلفات ال�صيخ تقي الدين اأبو الخير محمد بن محمد فار�صي وعنوانه 

ال�صحيح الدائرة الهندية اأو �صمت القبلة، وقد اأخطاأ كاتب فهر�س مكتبة المجل�س عندما 

ن�صبه لل�صيخ البهائي. 

اأنظر: الذريعة 8/19 فهر�س مكتبة المرع�صي 19/91.

(71(

مفردة )فار�شي - علوم قراآن(

ذكر كاتب فهر�ص���ة مكتب���ة وزيري، اأّن هذا الكتاب من موؤلفات ال�ص���يخ البهائي ولكن 
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بع���د البحث والتحقيق تو�ص���لنا اإلى حقيقة وهي: ال�ص���م الأ�ص���لي له���ذا الكتاب: )تحفة 

الطالبيي���ن( م���ن موؤلفات مظر الدين محمد ب���ن بهاء الدين علي بلياني، وهو من�ص���وب 

 ول اأ�ص���ا�س له من ال�ص���حة. هذا المتن المذكور ي�صتمل على ثاثة 
ً
لل�ص���يخ البهائي خطاأ

اأبواب في ف�صيلة واأ�صول وطرق القراآن. يوجد ن�صخة من هذا الكتاب في جامعة طهران 

رقم 4024 موؤرخ 1066.

(72(

مكتوب ومكنون )فار�شي- اخالق؟(

يحتمل اأن يكون ق�صمًا مختارًا من اأحد موؤلفات ال�صيخ.

(73(

ملخ�ش الهيئة )عربي - هيئة ونجوم(

يحتمل اأن تكون هذه الر�صالة جزء من موؤلفات ال�صيخ في علم الهيئة والنجوم.

ريحانة 3/311

(74(

ملل ونحل )فار�شي - عقائد وكالم(

قام الموؤلف في هذا الكتاب بت�صنيف فرق ال�صوفية والعرفان على غرار كتاب معرفة 

المذاهب، اإثنان و�صبعون فرقة في اأغلب الم�صادر ورد العنوان الأ�صلي لهذا الكتاب فرق 

مت�ص���وفة اأو ر�ص���الة في بيان مذاهب اأهل الت�ص���وف مع الإلتفات اإلى البحث فقد �صرح 

الموؤلف في مقدمة اإحدى الن�صخ اأن هذا الكتاب من موؤلفات نجم الدين عمر ن�صفي وقد 

 في بع�س الفهار�س با�ص���م ال�صيخ البهائي. يوجد ن�صختان من هذه الر�صالة في 
ً
ورد خطاأ

فهر�صة جامعة طهران 8/615 ومجل�س �صنا. توجد كذلك الن�صخ الأخرى بعنوان انتخاب 



- 387 -

فات الشيخ البهائي 
ر
مؤل

ر�صالة �صيخ بهاء الدين محمد في بيان مذاهب اأهل الت�صوف في مكتبة العتبة الر�صوية 

المقد�صة والم�صجد الأعظم ومكتبة ملك.

الذريعة 22/219؛ 16/180

(75(

موجبات نكبت )فار�شي - اأخالق(

ت�صتمل هذه الر�صالة على الم�صائل التي ينبغي على الإن�صان الحذر منها وقد كتب في 

بداية الر�ص���الة هذه العبارة »من كالم ال�شيخ البهائي« ولكن �ص���ياغة و�ص���ياق العبارات 

وركاكة ال�صعر ل ت�صبه موؤلفات واأ�صعار ال�صيخ البهائي.

(76(

النا�ش على �شربين موؤمن وكافر والكافر في النار بالإجماع )عربي - عقائد؟(

يحتمل اأن يكون جزءًا من اآثار ال�صيخ البهائي.

(77(

خبز وجبن )فار�شي - اأدبيات(

مثنوي اأخاقي على وزن مثنوي مولوي، ما يقارب ثاثمائة وت�صع اأبيات من ال�صعر. 

بناءًا على الخطبة الواردة في مقدمة هذه الن�صخة الموجودة عند كا�صف الغطاء، ورد 

اأن هذه الر�ص���الة من موؤلفات محمد رفيع بن محمد موؤمن كياني. ورد في الخطبة ما 

يلي: هذا الحقير الذي اأورد في �صياق النظم ردود الفقهاء والمتكلمين في ذم الحكمة 

الحقة، واإن كان �ص���يخنا بهاء الملة والدين )قده( بح�ص���ب الظاهر يوافقه الراأي ولكن 

بح�ص���ب المعنى يوجد ُبعد ما بين الم�صرقين، والغر�س منه الترويج للم�صائل الكامية 

المبنية على الم�ص���لمات والم�ص���هورات بين المعتزلة والأ�صعرية واأما هدف ال�صيخ اأعا 



ملحم

- 388 -

اهلل �ص���اأنه الترويج لعلم اأهل اليقين يعني اأ�ص���حاب اأ�ص���رار اأمي���ر الموؤمنين)ع( مثل: 

�صلمان واأبو ذر والمقداد وكميل ور�صيد الهجري وميثم التمار. وبالإجمال هدف ال�صيخ 

ترجيح علم الحال على علم المقال، كما ذكر في كتاب: �ص���ير و�ص���كر )حليب و�ص���كر( 

ونان وطوا )خبز وحلوى( وهذا المثنوي للعبد الفقير �ص���ميته )خبز وجبنة( كما �صمى 

ال�ص���يخ )خبز وحل���وى( واأخاطب به الفا�ص���فة والفقهاء والمتكلمين من اأهل ال�ص���نة. 

الذريعة 24/28.

مع اللتفات اإلى هذه العبارات واإلى عدم وجود ن�صخة خطية لهذا الموؤلف، ن�صتنتج اأن 

كت���اب )نان وبنير( اأي )خبز وجبنة( من موؤلفات محمد رفيع بن محمد موؤمن كياني، 

وبعد حذف المقدمة النثرية وحذف بع�س الأ�ص���عار الم�ص���رحة با�صمه )محمد رفيع بن 

محمد موؤمن كياني( ن�صبت لل�صيخ البهائي وطبعت با�صمه �صمن ديوانه.

الذريعة 24/30، 19/319

(78(

نان وخرما )خبز وتمر( )فار�شي - ادبيات(

ر�ص���الة مخت�ص���رة في قالب النظم، يحتمل اأن يكون قد نظمها اأحد مقلدي ال�صيخ اأو 

�صخ�س با�صم اأ�صحابه اأو بهائي لهيجي وقد تم ن�صبتها لل�صيخ البهائي.

الذريعة 24/31، 19/319

(79(

النف�ش والروح )عربي - فل�شفة(

يحتمل اأن يكون جزءًا من ك�صكول ال�صيخ اأو من كتاب اآخر في نف�س المو�صوع.

ريا�س 5/96
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(80(

وحدة الوجود )عربي - كالم وفل�شفة(

م�ص���ر.  ف���ي  قم���ري   1328 ع���ام  ف���ي  الكت���اب  م���ن  الن�ص���خة  ه���ذه   طبع���ت 

الذريعة 25/57؛ م�صار عربي 987؛ بهاء الدين العاملي 286

(81(

الهداية )عربي - نحو(

يحتمل اأن يكون اأحد اأجزاء كتب ال�صيخ البهائي في النحو.

(82(

هداية الأبرار اإلى طريق الأئمة الأطهار )عربي - عقائد(
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ق���ال الطهران���ي ف���ي الذريعة ف���ي تعريفه لأح���د موؤلفات ال�ص���يخ البهائي وهو �ص���رح 

ال�صحيفة ال�صّجادية :

حدائم الصالحيت 

في �ص���رح �صحيفة �ص���يد ال�صاجدين، ل�ص���يخ الإ�صام والم�صلمين ال�ص���يخ بهاء الدين 

محم���د بن الح�ص���ين بن عبد ال�ص���مد الحارث���ي العاملي نزي���ل اأ�ص���فهان والمتوفى بها 

)1031( ثم حمل اإلى الم�صهد الر�صوي في مقبرته المجدد عمارتها بعد الخراب.

 جعل �ص���رح كل دعاء في حديقة وقد خرج �ص���رح عدة من حدائقه وكانت تلك العدة 

موجودة في الم�ص���هد الر�صوي في ع�ص���ر العامة المجل�صي، كما ذكره بع�س معا�صريه 

اأو تاميذه في ر�صالة كتبها اإليه، والر�صالة ب�صورتها مدرجة في اآخر اإجازات البحار.

ولكن الموجود المتداول منها اليوم هو الحديقة الهالية فقط في �ص���رح دعائه عند 

روؤي���ة الهال الذي ه���و الدعاء الثالث والأربع���ون، واأوله : نحمدك يا م���ن اأطلع في فلك 

الهداية �صم�س النبوة وقمر الولية.

 وق���ال في اآخره: تم تاألي���ف الحديقة الهالية من كتاب حدائق ال�ص���الحين ويتلوها 

بعون اهلل تعالى الحديقة ال�ص���وفية وهي �ص���رح دعائه Q عند دخول �صهر رم�صان.

وذك���ر اأن���ه فرغ من كتابة الهالية في جانب الغربي من بغ���داد بالكاظمية اأوائل جمادى 

الثانية 1003.

وقد كتب قبل الهالية الحديقة الأخاقية قطعًا لأنه قال في اأثناء الهالية ما لفظه: 

وقد قدمنا في الحديقة الأخاقية في �صرح دعائه Q في مكارم الأخاق كامًا. ثم 

اأورد الكام بعينه. ودعاء المكارم هو الدعاء الع�صرون، فظهر اأن ما خرج من قلم ال�صيخ 

البهائي لم يكن منح�صرًا بالحديقة الهالية حتى يقال اإن ا�صتعمال حدائق ال�صالحين 

  
(1(

مجاز ل حقيقة له.

الطهراني . الذريعة اإلى ت�صانيف ال�صيعة . 288/6.  (1(
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والكتاب الذي بين يدينا هو �صورة مخطوطة الحديقة الهالية التي اأ�صار اإلى وجودها 

دون غيرها من الحدائق الأخرى وهي م�صورة من مكتبة خا�صة في اإيران . 

وتتميز هذه الن�صخة النفي�صة بوجود خط الموؤلف )البهائي( قد�س �صره على ال�صفحة 

الأولى منها وذلك من )الب�صملة( اإلى قوله : )وبعد( . 

بالإ�صافة اإلى التذهيب الموجود في �صفحاتها الأولى . اإل اأنها ن�صخة ناق�صة الآخر.

ال�صفحة الأولى من الحديقة الهالية ويبدو خط الموؤلف مغايرًا لخط النا�صخ . 
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�صفحة اأخرى من المخطوط ويبدو فيه بع�س التذهيب.




