
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳مرداد   ۲۱ ]تاریخ:[

 

 نخبگان مسلمان در دوره مدرنیته جایگاه مهدویت در اندیشه

 پایانی بخش دوم و 

 گرایی ابزاری. مهدویت۵

 ... 

گرایی ابزاری و ارتباط با امام مهدی)عج( در عصر قاجار  های افزایش مهدویترسد یکی از زمینهچنین به نظر میهم

ای از افراد نفوذ کنند، استفاده از بستر زمانی ایران در  هایی چون بابیت و بهائیت توانستند در میان عدهکه فرقه و این

 دوره و وضعیتی بود که مدرنیته در ایران به وجود آورد. این 

عناصر مدرنیته در این دوره فرهنگ ایرانی را بسیار تحت سیطرة خویش قرار داده بود و در همه جا رسوخ نموده 

گری، سویی دین با زندگی مادی، اباحه چون نوگرایی، دنیویت، جدایی دین از سیاست، همبود و عناصر مدرنیته هم

 ایش به دنیا به جای آخرت و نیاز به اصالح و تحول در مذهب وارد فرهنگ ایرانی شده بود.گر

علی میرزا در اثر کسب علی میرزا آثار نوگرایی حاصل از مدرنیته دیده می شد: حسیندر اشخاصی چون حسین 

ار تجدد و مساهله و  کم بعض آثموقعیت خاص در میان بابیه، به تصریح شیخ احمد روحی و آقاخان کرمانی، کم

خودفروشی و تکبر در احوال ]او[ بهاءهللا مشهود گردیده و بعضی از قدمای امر... از مشاهدة این احوال مضطرب 

 ( ۳۰۹: ۱۳۵۷گشته، بهاءهللا را تهدید نمودند. )نجفی، 

سته از وضعیت چنین بهائیت در آغاز حرکت خود توانست بر مفاهیم مهدوی تکیه کند و توجه مردم سرگشته و خهم

رو، رهبران  حل مشکالت دوران ظهور امام مهدی)عج( است، به خود جلب کند. از این دانستند راهدوران را که می 

چون وکالت، رکن رابع، بابیت، امامت و ها در دورة قاجار از شیخیه تا بهائیت با استفاده از مفاهیم مهدوی، گروه

حرافی اقدام ورزیدند و با استفاده از مفهوم مهدویت، خود را متصل به وحی و  تأسیس مفاهیم دیگر، به ایجاد مذاهب ان

 کردند.آسمان قلمداد می

های الهی در حکومت  بخشی آن، وعدهمردم هم به دلیل اعتقاد به باورهای دینی و اهمیت دادن به مسئلة امامت، نجات

مهدویت ایمان آوردند و به دلیل جهل در تعیین عدل و خصوصاً حیات و زندگی جسمانی امام مهدی)عج( به مدعیان 

بخش وخامت دوران مصداق مهدویت به گمراهی رفتند. طبیعی است در این دوره، شاهان بوالهوس قاجار، تسریع

 بودند. آنان به تمدن غرب بسیار گرایش داشتند.

حاصل از سفر به غرب را جبران کنند،  گرفتند تا بتوانند قرضالدین شاه و ناصرالدین شاه که از مردم مالیات میمظفر

که هرگونه ندای مهدوی را اجابت کنند. افزون بر این، در این  برای مردم متدین راهی باقی نگذاشته بودند، جز این 

چون مالحسین بشرویه عمداً با پرچم سیاه از خراسان به سمت شیراز محمد باب، همداران علی دوره وقتی طرف

های سیاه از خراسان به امام زمان پیوسته است، مردم عامی را در ایمان آوردن به امام  نند که پرچمرفتند تا ادعا کمی

؛  ۱۴:  ۱۳۸۲پیوستند. )افراسیابی، ای از مردم عامی با صداقت به او مینمودند و عدهعصر خویش تشویق می

 (۲۴تا: کسروی، بی
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وران عواملی چون انحطاط و زوال نظام سیاسی ایران، فساد حاکمان سیاسی، رقابت و رو، شماری از اندیشه از این 

دست آوردن منافع ملی ایران، اعطای امتیاز شاهان به کشورهای دیگر در غارت   کوشش دول استعماری برای به

گرایی توده را از  شیخیه و ارتداد بابیان و جهل و عوام های ذخایر ملی، انفعال سیاسی ـ اجتماعی تشیع در نتیجة بدعت

طوری که ( به  ۱۰۷ـ   ۱۰۳: ۱۳۷۳دانند، )کاتوزیان، های عصر قاجار و پیش از انقالب مشروطه میترین مؤلفهمهم

بابیت و استفادة ابزاری از مهدویت در این دوره را که عصر نوآوری و آشوب سیاسی بود، عصیانی بر وضعیت  

گری که خود انشعابی از شیخیه است، هم  انگارند: »جای شگفتی نیست که بابیو مذهب مرسوم جامعه میحکومت 

 (۱۱۵ جنبشی اجتماعی بر ضد حکومت و هم بدعتی مذهبی در چارچوب مذهب شیعه بود.« )همو، ص

مدرنیسم در ایران به   های غربی در ایران بودند و وضعیت حاصل از عناصر ها حامی منافع و سیاستها و بهائیبابی

داد و آنان حرکت خود را در ابتدا با ادعاهای مهدوی آغاز نمودند: بارة مذاهب را میآموزی درآنان جرئت این بدعت 

های خارجی دوچندان ساخته، تا از این طریق و در  خانهزعمای بابی و ازلی و بهائی... سرسپردگی خود را به سفارت 

هایی شوند که از یک سوی باعث رونق کسب و کارشان و ها و توطئهنه، مجری طرحهای بیگا تحت حمایت سیاست

 ( ۶۱۵ـ   ۶۱۴:  ۱۳۵۷گذاران خارجی را فراهم سازند. )نجفی، گران و سیاستاز سوی دیگر جلب رضایت بازی

قا و فقر  این وضعیت اجتماعی و سیاسی در دوران قاجار کامالً شبیه اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی مردم افری

شدید فکری آنان بود که موجب ادعای مهدویت عبیدهللا المهدی در قیام فاطمیان و یا محمداحمد سودانی در سودان  

 گردید.

بهائیان در ادامة حرکت بابیان، در عین حال که از پتانسیل و توانایی بحث مهدویت در میان مردم آگاه بودند و از آن  

بهره نبودند و به چون انگلیس و روس نیز بینمودند، از حمایت کشورهای غربی  یدر تثبیت موقعیت خویش استفاده م

های  به طوری که افکار و اندیشه  نمودند،هنگام خطر و بحران از جانب مردم و عالمان شیعه از کمک آنان استفاده می

وده و این دول بر سر حمایت  های بهائی و ازلی در دورة قاجار بسیار مطبوع دو کشور بزرگ روس و انگلیس بفرقه 

 نمودند:دیگر رقابت میها با یکو قدرت یافتن این فرقه 

اش  داشته و این بوده چون به زندان افتاد روسیان به رهاییبستگی میبهاء در تهران با کارکنان سیاسی روس هم 

ن نیز دولت امپراتوری روس در اند. پس از آخانه همراهش گردانیدهکوشیده و از تهران تا بغداد غالمی از کنسول

چشمی که در سیاست شرقی  داده... از آن سو انگلیسیان به نام همنهان و آشکار هواداری از بهاء و دستة او نشان می 

داشت، پشتیبانی  دانستند به میرزا یحیی ازل که از بهاء جدا گردیده، دستة دیگری به نام ازلیان میخود با روسیان می

 (۸۰تا: )کسروی، بی اند.نمودهمی

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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