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Civilization is an order, which causes that cultural creativity, becomes possible and 
current. Islamic civilization, which based on the Qur’an and the Sunnah of the Proph-
et )PBUH(, has gone through up and down since its formation. In addition to the 
causes of the glory and grandeur of this civilization, factors have also weakened and 
lagged behind it. Sectarianism among Muslims has been one of the causes of the 
backwardness of Islamic civilization. The purpose of this study is to investigate and 
explain the role of the Baha’i sect in the decline of Islamic civilization. This research 
has done by qualitative interpretive study method, using library resources and reputa-
ble sites. According to the findings of this study, the Baha’i sect, by creating divisions 
and differences among Muslims, waging political and social conflicts, cooperating 
with the colonial powers against Islamic nations, and accompanying the formation 
of the Israeli regime in Islamic lands, has played an effective role in weakening and 
retreating of the survival of Islamic civilization.
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بهائیت و تمدن اسالمی )از شکل گیری تا پايان دوره پهلوی(

عبدالکاظم مجتبی زاده1      دریافت:99/7/11

 پذیرش:99/11/10

چکیده

تمدن، نظمی است که درنتیجه آن خالقیت فرهنگی امکان و جریان پیدا می کند. تمدن 
اسالمی که بر اساس قرآن و سنت پیامبر )ص( بنیان گذاشته شده از زمان شکل گیری تاریخ 
پرفراز و فرودی را طی نموده است. در کنار علل شکوه و عظمت این تمدن، عواملی نیز 
موجب تضعیف و عقب ماندگی آن شده اند. فرقه گرایی در میان مسلمانان ازجمله عوامل 
عقب ماندگی تمدن اسالمی بوده است. هدف این پژوهش بررسی و تبیین نقش فرقه بهائیت 
در انحطاط تمدن اسالمی است. این پژوهش با روش مطالعه تفسیری از نوع کیفی و با 
استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر به انجام رسیده است. بر اساس یافته های این 
پژوهش، فرقه بهائیت از طریق ایجاد تفرقه و اختالف در میان مسلمانان، برپایی منازعات 
سیاسی و اجتماعی، همکاری با قدرت های استعماری علیه ملل اسالمی و همراهی با تشکیل 
رژیم صهیونیستی در سرزمین های اسالمی، نقش مؤثری در تضعیف و عقب ماندگی تمدن 

اسالمی ایفا نموده است.

 کلمات کليدی: تمدن اسالمی، فرقه گرایی، بهائیت، انحطاط، عقب ماندگی.
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مقدمه

سابقه تمدن در جوامع بشری، قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد که هر امت و ملت تمدن 
سازی، بخشی از تاریخ تمدن بشری را ساخته و به میراث گذاشته اند. تمدن اسالمی نیز 
ازجمله تمدن های شکوهمند بشری است که از آغاز آن، تأسیس حکومت رسول اهلل )ص( در 
مدینۀ النبی تا به امروز، تاریخ پرفراز و فرودی را طی نموده است. عواملی همچون علم، تعقل، 
عدالت، نظام های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مناسب، وحدت و یکپارچگی موجبات 
عظمت و پیشرفت تمدن اسالمی را فراهم نموده است. عوامل دیگری مانند تفرقه، تعصبات 
مذهبی و نژادی، اختالفات طبقاتی، بی عدالتی و دوری از خدا و دستورات دینی اسباب 
تضعیف و عقب ماندگی این تمدن گردید. در میان علل انحطاط تمدن اسالمی، تفرقه و 
اختالف در میان مسلمانان سهم قابل توجهی دارد. اتحاد و یکپارچگی نقشی حیاتی در دوام و 
بقای هر تمدنی دارد و تفرقه، موجب از هم پاشیدگی قدرت و شکست و انحطاط تمدن ها 
می گردد. در طول تاریخ اسالم، از صدر اسالم تا به امروز، انواع و اقسام فَِرق در جهان اسالم 
بروز و ظهور یافته اند که هر یک در عظمت یا انحطاط تمدن اسالمی سهم داشته اند. در قرون 
اخیر در جهان اسالم، فَِرقی به وجود آمده اند که شکل گیری آنان ناشی از علل و عوامل داخلی 
و خارجی بوده است. از علل داخلی شکل گیری این فَِرق می توان به ناکارآمدی نظام های 
زمینه های  وجود  اجتماعی،  و  سیاسی  اقتصادی،  نابسامانی های  گستردگی  حاکم،  سیاسی 
اعتقادی، تعامل و آشنایی با سایر ادیان و مذاهب و غیر آن اشاره نمود. شکل گیری و گسترش 
پدیده استعمار و ظهور افکار و اندیشه های جدید اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ازجمله عوامل 

خارجی تشدید فرقه گرایی در جهان اسالم بوده است.

طرح مسئله

تمدن در لغت به معنای شیوه زندگی در جامعه شهری است. )سیدی، 1388: 7( در 
خصوص معنای اصطالحی تمدن نیز تعاریف متعددی ارائه شده است. از دیدگاه ویل دورانت، 
تمدن را می توان به شکل کلی آن، عبارت از نظمی دانست که درنتیجه وجود آن، خالقیت 
فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. )دورانت،1381: 5( ابن خلدون تمدن را 
حالت اجتماعی انسان می داند. از نظر او، جامعه ای که با ایجاد حاکمیت، نظم پذیر شده، 
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مناصب و پایگاه های حکومتی تشکیل داده تا بر حفظ نظم نظارت نماید و از حالت زندگی 
فردی به سوی زندگی شهر و شهرنشینی روی آورده و موجب تعالی فضایل و امکانات 
نفسانی، چون علم و هنر شده، حائز مدنیت است. )ابن خلدون، 1375: 76 - 75( یکی از 
تمدن هایی که در عرصه تاریخ بشر به وجود آمده، تمدن اسالمی است که مرکز این تمدن 
دینی و توحیدی، قرآن )زرین کوب، 1391: 22( و سنت پیامبر اکرم )ص( است و مؤلفه های 
گوناگونی در ابعاد مادی و معنوی دارد. تمدن اسالمی الاقل از پایان فتوح مسلمین تا ظهور 
مغول، قلمرو اسالم را از لحاظ نظم و انضباط اخالقی، برتری سطح زندگی، سعه صدر و 
اجتناب نسبی از تعصب، و توسعه و ترقی علم و ادب، طی قرن های دراز پیشاهنگ تمام 
دنیای متمدن و مربی فرهنگ عالم انسانیت قرار داد. )زرین کوب، 1391: 21( در خصوص 
شکل گیری و استمرار تمدن اسالمی، نظریات مختلفی در میان محققان این حوزه وجود دارد. 
عده ای از محققان، از اساس مخالف تمدن اسالمی هستند. این دسته از تاریخ نویسان که غربی 
هستند، بر این باورند که تمدن اسالمی بر مبنای از هم ریختن تمدن ایران و روم ایجاد گشته 
و عرب ها طبعاً از تمدن و شهرنشینی دور بوده اند. )زیدان، 1389: 8( در مقابل دسته دیگری 
از محققان، تمدن اسالمی را دارای هویت تاریخی آن چنان شایسته ای می دانند که خدمات 
ارزنده ای در حوزه های مختلف به بشریت عرضه نموده است. هرچند این دسته از محققاِن 
موافِق تمدن اسالمی نیز خود به سه گروه قابل تقسیم هستند. گروه اول، ضمن قبول واقعیت 
تمدن اسالمی، آن را در عصر حاضر ناکارآمد دانسته و تمدن اسالمی را موضوعی به تاریخ 
پیوسته تلقی می کنند. )جان احمدی، 1390: 56( گروه دوم از محققاِن موافِق تمدن اسالمی، 
ضمن تأکید بر نظامات مادی و معنوی تمدن اسالمی که از کتاب قرآن سرچشمه گرفته است، 
بر تداوم و تأثیر این تمدن تا به امروز، اعتقاد راسخ دارند. )زرین کوب، 1391: 21( گروه سوم 
که قائل به تمدن نوین اسالمی هستند، عالوه بر پایبندی به شاخصه های تمدن اسالمی، بر این 
باورند که به منظور متناسب سازی تمدن اسالمی با مقتضیات زمان و نیازهای جدید بشری و 
نیز به منظور پویایی تمدن اسالمی در مواجهه با تمدن غرب، توجه به مسائل نوین ضروری 
است. ازجمله این شاخصه های نوین می توان به ابتکار، خالقیت، توجه به رسانه های مدرن، 
بهبود روابط بین الملل و صدور احکام فقهی متناسب با نیازهای جدیدی بشری اشاره نمود. 

)اکبری، 1394: 105(
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در خصوص سرنوشت تمدن ها، ترقی و سقوط آن ها، چندین دیدگاه و نظریه وجود دارد. 
الف: نظریه تکامل، دیدگاه مربوط به مارکسیست ها که ناشی از توجه ویژه آنان به جبر تاریخ 
است. ب: نظریه انحطاط، بر این باور است که منتهای سیر تمدن ها، انحطاط و زوال است. 
ج: نظریه دورانی ایستا، بر اساس این دیدگاه، تمدن بشری مراحل مختلفی را طی می کند 
و پس از زمان پیری به زوال می رسد و سپس تمدن های دیگری می آیند و همان سرنوشت 
را پیدا می کنند. )قانع، 1379: 35( د: نظریه دورانی تشکیکی یا حلزونی معتقد است که هر 
امتی مراحل متعددی دارد تا به مرحله انحطاط می رسد و نوبت به جوامع بعدی می رسد، 
ولی این ویژگی مربوط به امت ها و جوامع خاص و یا مربوط به تک تک جوامع است. 
مطابق این نظریه، سرنوشت کلی و نهایی جوامع بشری، غیر از سرنوشت جوامع خاص و 
تک تک آن هاست و فراز و نشیب های جوامع خاص و جزئی، مقدمه ظهور جامعه سعادتمند 

و سعادت بخش بوده، بهترین جامعه آرمانی بشر محقق خواهد شد. )مطهری، 1381: 221(

انحطاط مفهومی چندوجهی و دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و نظایر آن است. انحطاط تمدن ها، عبارت است از توقف رشد آن یا برآورده نشدن و ظاهر 
نشدن جلوه های یک تمدن، آن گونه که الزمه آن تمدن و قابل انتظار از آن تمدن است. 
)محمدی شیخی، 1389: 55( انحطاط تمدن ها می تواند معلول عوامل داخلی یا خارج از 
یک تمدن باشد و نیز می تواند از ناحیه عوامل انسانی و یا طبیعی باشد. منظور از انحطاط و 
عقب ماندگی تمدن اسالمی، مجموعه علل و عوامل انسانی، اعم از داخلی و خارجی است 
که منجر به کند شدن و ظاهر نشدن جلوه های این تمدن در برهه ای از تاریخ حیات خود 
گردید. یکی از عوامل مهم انحطاط تمدن ها، تنش های فرقه گرایانه است. فرقه در لغت به 
معنای جدایی، دوری، دسته، گروه و طایفه است. )معین، 1371: 2523( فرقه در اصطالح، به 
تجمع خاص اشخاصی که به آیینی می گروند که توسط همگان به رسمیت شناخته نشده است 
و در برابر نهادهای اساسی جامعه قرار دارد، اطالق می گردد. )بیرو، 1375: 333( وحدت 
و یکپارچگی جامعه مسلمانان در صدر اسالم، پس از رحلت پیامبر )ص(، دچار گسست 
و شکاف شد و به زودی، وحدت اسالمی جای خود را به تفرقه و چنددستگی داد. تاریخ 
فرقه گرایی در اسالم به اندازه تاریخ اسالم، قدمت و سابقه دارد. در خصوص علل و عوامل 
فرقه گرایی در میان مسلمانان در ابتدا بایستی تاریخ اسالم را به دو بخش، تاریخ قرون اولیه 
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اسالم و تاریخ معاصر اسالم تقسیم نمود. علل فرقه گرایی در قرون اولیه اسالم، دارای ابعاد 
گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مانند اختالف نظر در مسئله خالفت و امامت، منع 
کتابت حدیث در زمان خلفا و تعصبات عربی و جاهلی و لجاجت بود. علل و عوامل تفرقه 
مسلمانان در دوران معاصر به دو بخش عوامل داخلی و خارجی قابل تفکیک است. دوری از 
آموزه های اسالم، اصلی ترین عامل داخلی فرقه گرایی در اسالم دوران معاصر است. در بخش 
عوامل خارجی، موضوعاتی همچون توطئه های استعمارگران و نفوذ اندیشه های وارداتی از 
برجسته ترین عوامل فرقه گرایی در اسالم بشمار می آیند. در قرآن کریم در آیات متعددی 
مسلمانان به اتحاد و یکپارچگی دعوت شده و هرگونه اختالف و پراکندگی در میان آنان 
تقبیح شده است. )سوره انفال، 46( آیات دیگری از قرآن، اختالف و پراکندگی در حد شرک 
و شرک گرایی تلقی شده و تفرقه و پراکندگی را سبب شکست و انحطاط جامعه معرفی 
نموده است. )سوره روم، 32( آیاتی از قرآن کریم، تفرقه و اختالف را باعث تسلط گروهی بر 
سایر گروه ها معرفی نموده که نتیجه آن خشونت، ظلم و بیداد است که از آن به عنوان عذاب 
الهی یادشده است. »ای پیامبر، بگو او قادر است که عذابی از باالی سرتان یا از زیر پایتان بر 
شما برانگیزد و یا شما را دچار آفت خانمان سوز پراکندگی سازد و طعم تلخ جنگ و فشار 
و خشونت را توسط خود شما بر یکدیگر بچشاند. بنگر چگونه آیات گوناگون را برای آنان 

بازگو می کنیم شاید بفهمند« )سوره انعام، 65(

در اوایل دوره قاجاریه در میان اختالف دیدگاه علمای اصولی و اخباری شیعه، تفکر 
شیخیه از میان اندیشه اخباری گری به ظهور رسید. در ادامه این تفکر و با دخالت عوامل 
داخلی و خارجی، فرقه بابیه به وجود آمد که استمرار و جرح و تعدیل آن در فرقه ای با نام 
بهائیت بروز یافت. )فضایی، 1387: 45 و 52( فرقه های بابیت و پس ازآن بهائیت، هرچند از 
میان اسالم برخاسته بودند، اما عقاید و باورهای آنان، باعث رانده شدن این دو از دایره دین 
اسالم گردید. بهائیت که امروزه مرکزیت آن بیشتر در اسرائیل و آمریکا است )ماکسول، بی تا: 
277( در طول دو قرن اخیر در ابعاد مختلف، اقدامات آسیب زایی را در راستای تسریع در 
تخریب و تضعیف تمدن اسالمی به عمل آورده است. در خصوص عوامل اعتال و انحطاط 
تمدن اسالمی تاکنون پژوهش های پرشماری در قالب کتاب و مقاله، تهیه و تدوین شده است. 
در خصوص تاریخچه، عقاید و فعالیت بهائیت نیز پژوهش های ارزنده ای چاپ و نشر شده 
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است. سؤال اصلی این پژوهش، نحوه مواجهه بهائیت با تمدن اسالمی چگونه بوده است؟ 
فرضیه پژوهش نیز عبارت است از اینکه، بهائیت از راه فرقه گرایی و تعامل مثبت با دشمنان 
انحطاط تمدن اسالمی کوشیده است. پژوهش حاضر که  برای تخریب و  تمدن اسالمی 
موضوع جدیدی در این حوزه است، تحقیقی با رویکرد تفسیری از نوع کیفی در موضوع 

تمدن اسالمی و بهائیت است که با روش کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است.

1- تاريخچه بهائیت

پس از انقراض سلسله صفویه، میان فقهای شیعه درباره چگونگی استنباط احکام مسائل 
فرعی از منابع فقهی اختالف سلیقه پیدا شد و آنان به دو دسته اصولیون و اخباریون تقسیم 
شدند. مبنای اندیشه اخباری، تأکید بر ظواهر قرآن و سنت و پیروی مطلق از آن ها و نیز نفی 
مجتهدان و هرگونه تکاپوی اجتهادی در دین بود. )گل صفت، 1383: 217( در اوایل دوره 
قاجار، یکی از عالمان اخباری، بانی باورهای جدیدی در مذهب تشیع شد که از آن به شیخی 
گری یاد می شد. شیخی گری همان مذهب تشیع بود با ابن تفاوت که در این آئین، بیشتر 
درباره امامان غلو شده و در باب امام غایب، معاد و موضوع معراج، عقاید تازه ای اظهارشده 
بود. )فضایی، 1387: 9( از دیگر اصول عقاید شیخیه، اعتقاد به رکن رابع، شیعی کامل و باب 
بود. از نظر شیخیه، شیعی کامل واسطه میان مؤمنین و امام غایب محسوب می شد و واسطه 
فیض میان امت و امام بود. ازجمله شاگردان آئین شیخیه، یکی هم فردی به نام علی محمد 
شیرازی بود که ادعای شیعی کامل و باب بودن نمود و در میان مدعیان این جایگاه موفق 
گردید که تعدادی از هم مسلکان را به دور خود جمع نماید. )افراسیابی، 1382: 76( اوضاع 
و احوال نابسامان دوره قاجاریه مانند شکست های ایران در جنگ با روس ها، سختی، فساد 
و فشار استبداد حاکمان، وخامت اوضاع اقتصادی و سیاسی، ظلم و جور مالکان، ناامنی، فقر 
بهداشتی و گسترش امراض و بیماری های مسری، مردم این دوره را بیش از پیش عالقه مند 
به ظهور امام غایِب نجات بخش نموده بود که البته آمال و آرزوی همه ادیان و مذاهب است. 
)فضایی، 1387: 86( این عوامل و فعالیت داعیان علی محمد شیرازی به اضافه دعوی اصالح 
و نجات که از سوی وی مطرح شده بود، باعث گرایش عده ای از مردم ساده دل به ادعاهای او 
گردید. به زودی علی محمد شیرازی با توجه به شرایط مناسب به وجود آمده، ادعای بابیت را 
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به ادعای مهدویت تغییر داد و در ادامه، ادعای نبوت و رسالت نمود. عقاید فرقه بابیه از درهم 
آمیزی آموزه های ادیان اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی به اضافه مطالب و فرضیه های 

فلسفی و علوم اعداد و حروف ابجد شکل گرفته بود. )لوی، 1339: 602(

پس از مرگ باب، جانشینی او به میرزا یحیی نوری، معروف به صبح ازل رسید. پس 
از مدتی، میرزا حسینعلی نوری، برادر بزرگ تر میرزا یحیی، توانست با ترفندهایی، برادر 
کوچک تر را کنار زده و خود را جانشین اصلی باب معرفی نماید. به دنبال درگیری دو برادر 
و طرفداران آنان بر سر مسئله جانشینی، میرزا حسینعلی که به بهاءاهلل ملقب شده بود به عکا، 
شهری در فلسطین تبعید شد. بهاء فرقه بهائیت را در ادامه بابیت به وجود آورد و در سال های 
اقامتش در عکا، با فراغت و آسودگی اقدام به ایجاد روش تازه برای بهائیان نمود. )فضایی، 
1387: 181( پس از مرگ بهاء، فرزندش عباس افندی، ملقب به عبدالبهاء به ریاست فرقه 
رسید. وی ضمن توجه به گسترش بهائیت، با برقراری روابط جدی با انگلستان و آمریکا، 
نقش مهمی در تاریخ وابستگی این فرقه بازی کرد )رائین، بی تا: 118( و عالوه بر آن، بسیاری 
از اشتباهات و لغزش های پدرش را اصالح نمود. پس از مرگ عباس افندی، نوه دختری 
وی، شوقی افندی رئیس بهائیان شد. وی تالش نمود همه خویشاوندان را از خود دور نماید 
به طوری که پس از مرگ وی در سال 1957 م تمام امور بهائیان به دست بیگانگان غیر 
ایرانی افتاده بود. )صبحی مهتدی، 1347: 224( پس از مرگ شوقی گروهی 9 نفره با عنوان 

بیت العدل که در حیفا مسقر است، اداره امور بهائیان را در دست دارند.

بهائیت ادامه دو فرقه شیخیه و بابیه بود که به نوعی صورت منظم و شکل یافته فَِرق پیشین 
بود. بهائیت نیز همچون بابیت به علت ذهنی و تلفیقی بودن، جوابگوی نیازهای اساسی 
اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی جامعه نبود؛ زیرا فاقد برنامه های اساسی اقتصادی و افکار و 
فلسفه منطقی نو و پیشرو بود، بلکه در رابطه با مقتضیات عصر تجدد قرن 19 م غرب و 
تحوالتی که در سیاست و شیوه های فکری و اجتماعی که در آنجا پدید آمده بود، در افکار 
پیشوایان بهائیت نیز اثر گذاشته بود. ازاین رو، اهداف کلی و جهانی آنان که شامل وحدت 
ادیان، وحدت زبان، وحدت انسانی و اعالم بیت العدل اعظم به عنوان یک مجمع عمومی 
جهانی، حاکی از تأثیر آنان از تمدن غرب بود و این آرمان ها قبل از بهائیت در اندیشه های 
جدید عصر نهضت اروپایی و غربی بود. )فضایی، 1387: 15( بهائیت به عنوان فرقه ای که 
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در جهان اسالم به وجود آمد و به تدریج به فرقه ای ضاله )امام خمینی )ره(، 1389: 237( 
تبدیل شد در ابعاد گوناگون، موجب انحطاط و عقب ماندگی تمدن اسالمی گردید. ره آورد 
شکل گیری بهائیت در تاریخ تمدن اسالم، گسترش معضل انشعاب و فرقه گرایی مذهبی 
در جهان اسالم، ایجاد منازعات و خشونت های سیاسی و اجتماعی، زمینه سازی دخالت 
دولت های استعماری در سرزمین های اسالمی و هم نوایی با برنامه های آنان، و حمایت از 

تشکیل رژیم غاصب اسرائیل در سرزمین های اسالمی و همکاری با آنان بوده است.

2-بهائیت، انشعاب در جهان اسالم

انسجام بخشی یکی از کارکردهای اساسی دین است. )کوزر، 1367: 200( بر این اساس 
دین با مجتمع نمودن عده ای از انسان ها حول محور عقاید و باورها و ارزش های خاص و 
مشترک، در میان آنان نظم و انسجام ایجاد می نماید که به وحدت و یکپارچگی یک جامعه 
می انجامد. شالوده اصلی تمدن اسالمی نیز دین اسالم است که با ایجاد روح غرور و همبستگی 
)ابن خلدون، 1336: 301( توانسته روحیه همکاری و تعاون هدفمند )دورانت، 1367: 46( 
را در میان مسلمانان ایجاد نماید. فرقه گرایی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند مانع 
کارکرد انسجام بخشی دین شده و از عواملی است که می تواند موجبات بی ثباتی و ناپایداری 
تمدن را فراهم نماید. ازآنجاکه فرقه، انشعاب و انحراف از دین اصلی است، لذا با آن مخالف 
و ناسازگار است. فرقه ها تمامیت گرا هستند و تمایلی به همزیستی با دیگران ندارند و از سوی 

دیگر متعصب بوده و بر درستی عقاید خود اصرار دارند. )حاجیانی،1383: 237(

اعتقاد به منجی عدالت گستر جهانی که با قیامش در آخرالزمان جهان را به عدل و داد 
می آراید، نوید مشترک همه ادیان الهی است. در این میان، اسالم در قیاس با ادیان پیش از 
خود، سیمایی شفاف تر از موعود جهانی به دست می دهد. ایمان به منجی عدالت گستر آل 
رسول )ص( وجه مشترک عقاید مسلمانان اعم از شیعه و سنی است. )پورصالحی، 1378: 
70( در میان مذاهب اسالمی، تشیع اثنی عشری بر اساس آیات و روایات، چهره ای کاماًل 
روشن و قابل ردیابی از تبار، شخصیت، زندگی و قیام مهدی )عج( ارائه نموده و ختم امامت به 
ایشان از اصول مسلم اصول دین است. علی محمد شیرازی در اواخر عمر خود، زمانی که در 
تبریز بود، ادعای قائمیت نمود و مدعی شد که وی همان کسی است که مردم هزار سال است 



ی 14(، تابستان 1400
ل چهارم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

40

که منتظر او هستند. )خسروشاهی، 1388: 270( برخی از سران بهائی نیز این ادعا را تأیید 
نمودند. شوقی افندی، مدعی بود که باب، همان قائم موعود و مهدی معهود، صاحب العصر و 
زمان است. )موسوی نژاد، 1395: 124( برخی از نویسندگان بهائی نیز برآنند که تعبیر و مراد، 
بقیۀ اهلل که در اعترافات علی محمد شیرازی آمده در خصوص حسینعلی نوری )بهاءاهلل( بود. 
)موسوی نژاد، 1395: 137( باور به مهدویت در میان مسلمانان موجب امیدواری به آینده ای 
روشن و غایتمندی و معناداری زندگی است، اما ادعای باب و بهائیان ضمن به چالش کشیدن 

این باورها، انحراف دیگری را در میان مسلمانان به وجود آوردند.

نبوت یا پیامبری بر اساس کتاب قرآن گزینشی الهی است که خداوند، معارف الهی را بر 
انسان برگزیده اش وحی می کند تا اخالق و کردار بندگان را در مسیر کمال و سعادت، رهبری 
و هدایت نماید. اعتقاد به نبوت از ضروریات دین اسالم و همه ادیان آسمانی است. )ربانی 
گلپایگانی، 1385: 195( پایان نبوت و به عبارتی خاتمیت، به این معنا است که پس از حضرت 
آموزه های مشترک همه  از  احزاب، 40(  آمد، )سوره  نخواهد  پیامبر دیگری  محمد )ص( 
مسلمانان است. این آموزه همواره از ضروریات دین اسالم بوده و هر کس که خاتمیت پیامبر 
)ص( را نپذیرد، خارج از دین اسالم قرار می گیرد. علی محمد شیرازی پس از ادعاهای بابیت 
و مهدویت، ادعای نبوت را مطرح نمود. وی در نوشته هایش از بعثت الهی خود خبر می دهد 
و از کتاب بیان به عنوان کتابی آسمانی و معجزه خود یاد می کند. وی بر اعتبار و حجیت کتاب 
خود تأکید می کند و خود را حجت خدا در زمین می نامد که این ادعا، ادعای بعثت و نبوت 
است. )شاهرودی، 1392: 58( علی محمد شیرازی پیش از مرگ وعده ظهور َمن یَُظهُِرُه اهلل 
)کسی که خدا او را ظاهر خواهد کرد( را داده بود که در آینده ظهور خواهد کرد. حسینعلی 
نوری نخستین کسی بود که به فاصله اندکی از مرگ باب، ادعای َمن یَُظهُِرُه اللهی نمود و راه 
را برای ادعای نبوت خود هموار کرد. بهاءاهلل خود را پیامبر بزرگی می دانست و مدعی بود که 
جانشین خدا در آفریدن جهان بوده است. )کسروی، بی تا: 72( ادعای نبوت بهاء هرچند وی 
را از دایره اسالم خارج نمود، اما اختالف جدیدی را در میان مسلمانان ایجاد نمود که باعث 
شد عده ای از مسلمانان بر اساس گرایش به عقاید وی از جهان اسالم بیرون شوند. انحرافات 
فرقه گرایانه یکی از موانع اساسی تحقق و برقراری جامعه دینی هدف دار و تمدن ساز و عامل 

مهم تضعیف ارزش های بنیادین و حیاتی نظام دینی بوده است. )خسروپناه، 1394: 25(
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3- بهائیت، ايجاد منازعات سیاسی و اجتماعی )خشونت(

فرقه هایی همچون بهائیت که از میان فرقه بابیت در تاریخ تمدن اسالمی ظاهرشده اند بنا 
بر عللی همچون کوچک بودن و محدودیت اعضا، تعصب و جزمیت اعضا بر باورهای خود، 
افراط گری و تندروی نسبت به دیگران، اهمیت محوری سران و رهبران فرقه، غیرآشکار و 
غیرقانونی بودن فرقه و انشعاب درون فرقه ای )حاجیانی، 1383: 245( منشأ و زمینه ساز بروز 
خشونت بوده اند. بهائیت هرچند در ظاهر فرقه ای با تفکرات مسالمت آمیز است؛ اما نگاهی 
به تاریخ نه چندان طوالنی این فرقه نشان از خشونت گرا بودن آن دارد که در پَِس بسیاری 
از حوادث و وقایع مرتبط با این فرقه قابل مشاهده است. فرقه های بابیت و بهائیت در زمان 
شکل گیری، درگیری های خشونت باری را علیه مردم عادی، سایر فرق و حاکمیت رقم زدند 
و حتی سطح خشونت طلبی خود را تا ترور عالی ترین مقام سیاسی کشور باال بردند. فرقه هایی 
ایدئولوژیکی در جامعه اسالمی از طریق ترویج آرمان های  ایجاد شکاف  با  بهائیت  مانند 
التقاطی و خرافی، ضمن ایجاد دوگانگی های اجتماعی، جامعه اسالمی را به سوی تضاد و 

خشونت سوق دادند. )خسروپناه، 1394: 26(

 ازجمله مصادیق ترویج خشونت در کتاب بیان، کتابی که مورد تقدس بابیان و بهائیان 
است، برخورد خشونت آمیز و مصادره اموال کسانی است که به کتاب بیان ایمان ندارند. )بیان 
فارسی، باب پنجم، واحد پنجم: 157( در کتاب بیان بر پادشاه بابی و سایر پیروان باب واجب 
شده است که حتی یک نفر غیر مؤمن به باب را در سرزمینشان باقی نگذارند. )بیان فارسی، 
باب شانزدهم، واحد هفتم: 262( حکم دیگری که در کتاب بیان با صراحت، مروج خشونت 
است، حکمی مبنی بر اخراج همه افراد غیر بابی از مازندران، فارس، آذربایجان و عراق عجم 
است. )بیان فارسی، باب چهارم، واحد شش: 193( شورش های مسلحانه بابیان علیه مردم 
و حاکمیت ایران در مازندران، نیریز و زنجان در دوره قاجاریه در همین راستا بود. به نقل 
از گزارش سفیر روسیه در ایران، فقط در یک مورد از این شورش ها که در مازندران اتفاق 
افتاد، حدود یک صد نفر از اهالی منطقه به قتل رسیدند. )افراسیابی، 1382: 272( در گزارش 
دیگری از همین سفیر، آمده است که تعداد 1500 نفر سرباز در شورش زنجان کشته شده اند. 
)افراسیابی، 1382: 281( این گونه اعمال و رفتارهای خشونت آمیز ناشی از این خصیصه 

این گونه از فرقه هاست که بر درستی عقاید خود تعصب شدید دارند. )توسلی، 1380: 31(
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امیرکبیر، که در مسیر دولت سازی و  با درایت و محوریت  پس از مجازات باب که 
افزایش اقتدار دولت مرکزی گام برمی داشت، )حاجی ناصری، 1399: 84( به انجام رسید، 
ترور امیرکبیر در دستور کار طرفداران باب قرار گرفت. این برنامه قبل از اجرا، کشف گردید 
و عوامل آن دستگیر و تنبیه شدند. در میان دستگیرشدگان، حسینعلی نوری نیز حضور داشت 
که به اتهام همدستی با سوءقصد کنندگان به کربال تبعید گردید. دو سال بعد، نقشه ترور 
ناصرالدین شاه در دستور کار بابیان قرار گرفت. برنامه ترور شاه انجام شد؛ اما ناکام ماند 
و تمام کسانی که در برنامه ریزی و اجرای این عملیات نقش داشتند، ازجمله بهاء، دستگیر 
شدند. فرقه بهائیت پس از ایجاد دو انشعاب ازلی و بهائی از فرقه بابیت در سرکوب فرقه 
رقیب تا حد قتل و کشتار اعضای آن فرقه، بی رحمی و خشونت خود را به نمایش گذاشت. 
قتل ازلیان مقیم عکا به دستور بهاءاهلل که طی آن چند نفر از ازلیان به قتل رسیدند، از نمونه 
اَعمال خشونت آمیز در ضدیت با سایر فَِرق بود. )موقر بالیوزی، بی تا: 410( ویژگی تمامیت 
گرا بودن باعث می شود که فرقه فاقد خصوصیت همزیستی و آشتی جویی با سایر گروه های 
مذهبی مخالف باشد. )خسروپناه، 1394: 25( فرقه بهائیت در ادامه فرقه بابیت با دست زدن به 
انواع خشونت ها در تاریخ تمدن اسالمی، نقش مستقیمی در ایجاد بی ثباتی )جانسون، 1363: 
21( سیاسی در میان ملل اسالمی داشته است که در تضعیف و انحطاط تمدن اسالمی مؤثر 

بوده است.

4- بهائیت، زمینه سازی نفوذ و دخالت دشمنان تمدن اسالمی )کشورهای استعمارگر(

درون  در  فرقه گرایی  ترویج  جهت  در  که  هستند  عناصری  ازجمله  خارجی  عوامل 
سازمان های دینی، نقش بسزایی دارند. )همیلتون، 1377: 340( ازجمله عوامل مؤثر در تضعیف 
و انحطاط تمدن اسالمی، به خصوص در قرون اخیر، دخالت و نفوذ قدرت های بیگانه به 
عنوان دشمنان تمدن اسالمی در امور جوامع اسالمی بوده است. قدرت های استعماری برای 
دستیابی به اهداف و منافع خود و همچنین تحت فشار قرار دادن سایر دولت ها، از ابزارها 
و شیوه های متفاوتی سود می بردند. ایجاد و حمایت از فرقه گرایی در میان جوامع اسالمی 
ازجمله شگردهایی بوده که استعمارگران از آن بهره برداری نموده اند. حرکت باب که در 
زمان خودش، به علت فقدان هرگونه نهاد مردمی و اجتماعی، توانسته بود با سوءاستفاده از 
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نارضایتی ها و مشکالت اقتصادی و سیاسی در قالب و رنگ و بوی مذهب، شورش هایی 
را ایجاد نماید، قدرت های بیگانه را به فکر استفاده از حربه مذهب در جهت دستیابی به 
منافع خود انداخت. جنبش تنباکو که طی آن با هدایت و مدیریت علمای مذهبی، پیروزی 
اراده مردم در برابر ناصرالدین شاه رقم خورد، توجه قدرت های بیگانه را جهت استفاده از 
حربه مذهب بیش از پیش به خود جلب کرد. )افراسیابی، 1382: 8( بنابراین ایجاد شکاف 
و تفرقه افکنی از طریق راه اندازی فرقه های ساختگی در میان مسلمانان به دستاویز دائمی و 
کارآمد دول استعمارگر تبدیل گردید. فرقه ها برای حفظ خود و اثبات برتری نسبت به سایر 
گرایش ها، دست به هرگونه اقدامی می زنند. قدرت های استعماری برای بسط نفوذ و گسترش 
قدرت خود در کشورهای هدف، بنا به شرایط و مقتضیات از ترویج و تشکیل فرقه ها حمایت 
می نمایند. فرقه های ایجادشده نیز برای استمرار حیات خود در برابر سازمان مذهبی مسلط 
و نیز تأمین و تضمین موقعیت برتر خود )کوزر، 1367: 254( حاضر به ارائه خدمات در 
عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اطالعاتی، تبلیغی و غیر آن به استعمارگران می شوند. 
تاریخ بابیت و بهائیت به عنوان فَِرق انحرافی در میان مسلمانان از بدو تأسیس تا سال های 
پس ازآن، شاهد حمایت ها و پشتیبانی های کشورهای خارجی صاحب نفوذ در بالد اسالمی 

بوده است.

با توجه به گسترش نفوذ روسیه تزاری در ایران، به خصوص در سال های پس از انعقاد 
قرارداد ترکمانچای در سال 1828 م، سیاست بلندمدت روسیه در ایران که همانا ویرانی و 
فساد ایران بود )کرزن، 1373: 714( آشکار و علنی شد؛ اولین دخالت مستقیم روس ها در 
قضایای فرقه بابیه، وقایع پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه توسط بابیان بود. عده ای از افراد 
مؤثر در این حادثه دستگیر، زندانی و اعدام شدند، اما با دخالت مستقیم سفیر روسیه تزاری، 
پرنس دالگورکی، حسینعلی نوری که از افراد شاخص این عملیات بود از زندان آزاد و با 
همراهی عوامل سفارت به بغداد تبعید شد. )کسروی، بی تا: 89( روسیه تزاری که بهائیت را 
عامل مناسبی جهت تأمین منافع خود، چه از جهت استفاده از آنان به عنوان عوامل نفوذی 
خود در میان ملل اسالمی )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 18، جلسه 160( و یا 
ضربه زدن به عقاید و باورهای مسلمانان یافته بود، خدمات ویژه ای را به بهائیان ارائه داده بود. 
اولین معبد و مرکز تبلیغی بهائیان با نام مشرق االذکار )محل برآمدن ذکر الهی( در خاک روسیه 
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و شهر عشق آباد تأسیس شده بود. حاجی میرزا محمدتقی افنان وکیل الدوله، بنیان گذار مشرق 
االذکار عشق آباد، از مقربان درگاه بهاءاهلل و عبدالبها به همراه خانواده اش از نمایندگان تجاری 
روسیه در ایران بودند و به عنوان نماینده رسمی دولت روسیه، پرچم روسیه را بر سر در منزل 
خود در یزد آویخته بودند. وی از تجار عمده تریاک و افیون در ایران و کشورهایی مانند چین 
بود. )افشار، 1380:، 434( از تریاک به عنوان جاده صاف کن نفوذ استعمار در سایر کشورها 
یاد می شود. )آذری، 1328، 186( با استقرار دولت شوروی به تدریج نگاه دولت جدید نسبت 
به بهائیان مستقر در این کشور تغییر یافت و پس از اثبات ارتباط اعضای این فرقه با سرویس 
جاسوسی انگلستان در شوروی )ساسانی، 1352: 102( عده ای از بهائیان دستگیر، تبعید و 

زندانی شده و مرکز مشرق االذکار تعطیل شد.

دومین کشور استعماری که بهائیت پیوند عمیقی با آن برقرار کرد، انگلستان بود. ازآنجاکه 
ایجاد  نفوذ و  برای  از آن  بود که دولت روسیه  بهائیت ازجمله حربه های سیاسی مؤثری 
اختالف در میان مسلمانان استفاده می کرد، دولت انگلستان نیز در رقابت با روسیه، تالش نمود 
که این دستاویز سیاسی را گرفته و از آن استفاده نماید. )دولت آبادی، 1361: 315( در بحبوحه 
جنگ اول جهانی، زمانی که قوای انگلیسی تحت فشار ارتش عثمانی در تنگنا و گرسنگی 
قرار گرفتند، بهائیان در همکاری علنی با انگلستان علیه دولت مسلمان عثمانی، انبارهای آذوقه 
گندم خود را در اختیار انگلیسی ها قرار دادند. )رائین، بی تا: 127( پس از پایان جنگ اول 
جهانی و اضمحالل دولت عثمانی، سرزمین های این امپراتوری در میان دولت های فاتح جنگ 
تقسیم شد و قیمومت سرزمین فلسطین که دو مرکز مهم بهائیت یعنی عکا و حیفا در آن قرار 
داشت، توسط جامعه ملل به انگلیسی ها واگذار گردید. در این زمان عبدالبهاء تالش و کوشش 
فراوانی در راستای تأمین منافع دولت انگلستان به انجام رسانید وی از طریق ارائه مشورت و 
نفوذ خود در حیفا در جهت خیر و صالح دستگاه نظامی و اداری انگلیسی ها گام های مؤثری 
برداشت. )رایت، 1364: 286( با دستور مقامات عالی رتبه دولت انگلستان، نیروهای نظامی 
این دولت، مستقر در فلسطین، وظیفه داشتند از مقامات مقدسه بهائیان، حراست و حفاظت 
نمایند. )آهنگ بدیع، 1352: 13( در سال 1920 م دولت انگلستان با برپایی مراسمی، لقب ِسر 
و نشان شوالیه امپراتوری را به عباس افندی )عبدالبهاء( که پس از مرگ پدرش، حسینعلی 
نوری بهاءاهلل، جانشین او شده بود اعطا کرد. اعطای این نشان به عبدالبهاء، پاداش خدمات 
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گران بهایی بود که وی به انگلیسی ها در بحبوحه جنگ اول جهانی علیه عثمانی ها که بخش 
عمده ای از سرزمین های اسالمی را در اختیار داشت، ارائه داده بود. )رائین، بی تا: 118( خیانت 
و جاسوسی بهائیان علیه دولت عثمانی و خدمت به دولت استعماری انگلستان از عوامل 
تسریع کننده اضمحالل دولت مسلمان عثمانی و چند پاره شدن سرزمین های اسالمی بود. 
از سوی دیگر، عبدالبهاء با پذیرش این لقب و عنوان، عالوه بر آنکه تبعیت از اوامر دولت 
انگلستان را پذیرفت، به تابعیت این دولت نیز درآمد. از آن پس بهائیان فلسطین موردتوجه 
و اطمینان مقامات انگلیسی قرار گرفتند، تا جایی که برخی پست ها و مقامات حساس نیز به 
آنان واگذار شد. سرسپردگی بهائیان به انگلستان و نقش آنان در تضعیف ملل اسالمی در این 
جمله آیت اهلل کاشانی به خوبی بیان شده است که، انگلیسی ها نفت ما را به غارت برده و... 
بهائیان را تقویت می کنند. بهائی ها اگر تقویت شوند، تمام مسلمان ها را از بین خواهند برد، 
زیرا نقشه انگلیسی ها مخالفت با اسالم است و به این وسیله می خواهند اسالم را از بین ببرند. 

)مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 1379: 316(

مهم ترین کشوری که بهائیت با آن پیوندهای دیرینه دارد و در قرن حاضر در جایگاه 
قدرتمندترین کشور استکباری قرار گرفته، کشور آمریکا است. از نظر بهائیان هرچند ایران 
مهد بهائیت است اما، مهد نظم و ثقل امر بهائیت آمریکا است. )ماکسول، بی تا: 309( عبدالبهاء 
بر این باور بود که قدرت و عظمت بهائیت از طریق آمریکا جهانگیر خواهد شد. )آهنگ 
بدیع، 1332: 106( در حال حاضر مهم ترین مشرق االذکار )محل برآمدن ذکر الهی( بهائیان در 
شهر شیکاگو آمریکا قرار دارد که سنگ بنای اولیه آن در سال 1912 م توسط عباس افندی 
گذاشته شده بود و از تمام مالیات های مرسوم در آمریکا معاف بود. آمریکا که سردمدار نظام 
سرمایه داری جهان است از ُطُرق مختلف سیاسی، اقتصادی و غیر آن از فرقه بهائیت حمایت 
می نماید. بدیهی است که هدف از این پشتیبانی، تأمین همه جانبه منافع کشور آمریکا است. 
در این خصوص عبدالبهاء در یکی از سخنرانی های خود گفته بود »از برای تجارت و منفعت 
ملت آمریکا مملکتی بهتر از ایران نه. چه که مملکت ایران مواد ثروتش همه در زیر خاک 
پنهان است. امیدوارم ملت آمریکا سبب شوند که آن ثروت ظاهر شود.« )خطابات حضرت 
عبدالبهاء، بی تا، ج 2: 33( دامن زدن به اختالفات در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، مذهبی 
و غیر آن در میان کشورهای اسالمی و ایجاد فرصت غارت منابع و ثروت آنان مانند نفت و 
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نیز بهره برداری از سازمان بهائیت برای مقاصد جاسوسی در میان ملل اسالمی )طبری، 1356: 
117( از مهم ترین عوامل ایجاد پیوند میان آمریکا با محافل بهائیت بوده است.

5- بهائیت، حمايت از دشمنان تمدن اسالمی )صهیونیسم و رژيم اشغالگر قدس(

تاریخ خصومت یهودیان با اسالم، سابقه ای طوالنی از صدر اسالم تاکنون دارد. یهودیان بنا 
به دالیل مختلفی مانند حسادت بر حضرت رسول )ص( )سوره بقره، 89(، نژادپرستی )سوره 
جمعه، 6( و مال اندوزی و دنیاطلبی )سوره بقره، 96( با اسالم و مسلمانان دشمنی داشته اند. 
در قرون اخیر، بخشی از یهودیان در قالب تفکر صهیونیسم که حرکتی نژادپرستانه به منظور 
رسیدن به قدرت سیاسی است )شیرودی، 1381: 29( و از سوی قدرت های بزرگ استعماری 
به منظور یافتن جای پای در میان کشورهای اسالمی، به خصوص در غرب آسیا، حمایت و 
پشتیبانی می شود، )ایوانف، 1356: 74( اقدام به تأسیس کشوری به نام اسرائیل )رژیم اشغالگر 
قدس( در این منطقه نموده اند. صهیونیست های اسرائیل برای به چالش کشیدن تمدن اسالمی، 
راهبردهای گسترده و همه جانبه ای را برنامه ریزی نموده اند که در رأس آن، اشغال سرزمینی 
در مناطق اسالمی و آوارگی مسلمانان بوده است. صهیونیست ها می دانند که بدون تغییر 
در باورهای فرهنگی و معنوی جوامع اسالمی امکان دستیابی به اهداف خود را ندارند، در 
تکاپو هستند تا با تغییر و تخریب ارزش های انسانی و اعتقادات دینی مسلمانان به این هدف 
دست یابند. آنان برای ارائه چهره ای منفی از اسالم و تمدن اسالمی کوشیده اند تا با استفاده 
از ترفندهای گوناگون، نبض اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه را در دست گرفته و سپس 
منحرف نمایند. )جدید بناب، 1386، 182( تسلط بر مراکز علمی، خبری و اطالع رسانی، 
هنری و شبکه های تلویزیونی، بخش دیگری از اقدامات صهیونیست ها در راستای تضعیف و 
تخریب فرهنگ اسالمی بوده است. )جدید بناب، 1386: 69( حمایت از فرقه گرایی در جهان 
اسالم از دیگر برنامه های صهیونیست ها در جهت تضعیف و انحطاط تمدن اسالمی قلمداد 
می گردد. سیاست ترویج و تشویق فرقه گرایی در میان مسلمانان موجب گردید که مسلمین در 
عوض ایجاد اتحاد و انسجام به منظور تقابل با دشمن اصلی و دیرینه اسالم یعنی صهیونیزم، 
به ستیز و نزاِع بی حاصل با یکدیگر مشغول شده و از این راه، موجبات تضعیف جهان اسالم 
و قدرت یابی رژیم صهیونیستی را در عرصه های مختلف فراهم آورند. بر این اساس حمایت 
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و تقویت فرقه بهائیت در ابعاد گوناگون در راستای این سیاست رژیم صهیونیستی در طول 
عمر کوتاه خود بوده است.

سال ها پس از مرگ بهاءاهلل، منابع بهائی مدعی بشارت های وی مبنی بر تأسیس رژیم 
صهیونیستی در سرزمین موعود شدند. )آهنگ بدیع، 1347: 209( برخی از بهائیان به نشانه 
روابط صمیمانه بهائیان و صهیونیزم مدعی شده اند که، وقتی صهیونیون به ارض موعود وارد 
شدند برای درک نصایح به خدمت عبدالبها رفتند. )اشراق خاوری، بی تا: 103( در سال های 
جنگ اول جهانی که قوای انگلیسی برای حمایت از یهودیان ساکن فلسطین در این منطقه 
دچار مضیقه شدند، مورد پشتیبانی بهائیان قرار گرفتند. سر هربرت ساموئل که از خانواده های 
معروف یهودی انگلیسی و صهیونیست سرشناس بود، پس از اشغال و تصرف فلسطین 
توسط قوای انگلیسی، به عنوان نخستین کمیسر عالی فلسطین انتخاب شد. وی توجه خاص 
و ویژه ای به بهائیان و عبدالبهاء داشت و ضمن شرکت در تشیع جنازه عباس افندی، بهائیان را 
مورد تجلیل قرار داد. )نجفی، 1357: 686( در مالقات ها و میهمانی های عباس افندی، عالوه 
بر سر هربرت ساموئل، موشه شارت از دوستان قدیمی عبدالبهاء و از مقامات عالی رتبه بعدی 
در رژیم صهیونیستی نیز حضور دائم داشته است. )ماکسول، بی تا:411( در سال 1947 م، 
زمانی که مسئله فلسطین در جلسه عمومی سازمان ملل موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت، 
شوقی افندی در نامه ای به رئیس کمیسیون مخصوص رسیدگی به مسئله فلسطین نوشت 
که موقعیت بهائیان در این کشور تا حدی منحصربه فرد است و از میان ادیانی مانند اسالم، 
مسیحیت و یهودیت، تنها یهودیان هستند که عالقه آنان نسبت به فلسطین تا اندازه ای قابل 
)نجفی،1357: 689( شوقی در سال 1951 م  این کشور است.  به  بهائیان  با عالقه  قیاس 
در تلگراف مربوط به تشکیل هیئت بین المللی بهائی )بیت العدل بعدی(، یکی از علل مهم 
تأسیس این هیئت را پیدایش ملت مستقل اسرائیل و تأسیس حکومتی از طرف آن ملت عنوان 
می نماید. )آهنگ بدیع، 1333: 7( روحیه ماکسول، همسر شوقی افندی نیز پیوند و ارتباط 
بهائیت و صهیونیسم را این گونه عنوان می نماید که »من ترجیح می دهم که جوان ترین ادیان 
)بهائیت( از تازه ترین کشورهای جهان )اسرائیل( نشو و نما نماید و در حقیقت باید گفت، 
آینده ما یعنی بهائیت و اسرائیل چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته است.« )اخبار امری، 1340: 
601( روابط رژیم صهیونیستی با بهائیان و صمیمیت بین آنان در این خبر که در نشریه رسمی 
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محفل ملی بهائیان ایران درج شده مشهود است: با نهایت افتخار و مسرت، بسط و گسترش 
روابط بهائیت با اولیای امور دولت اسرائیل را به اطالع بهائیان می رسانیم و در مالقات با 
بنگوریون، نخست وزیر اسرائیل، احساسات صمیمانه بهائیان برای پیشرفت دولت مزبور به او 
ابالغ نمودند و او در جواب گفته است: از ابتدای تأسیس حکومت اسرائیل، بهائیان همواره 
روابط صمیمانه با دولت اسرائیل داشته اند. )اخبار امری، 1330: 8( در خبری دیگر، در نامه 
سال 1952 م بیت العدل که خطاب به محفل های بهائیان ایران نوشته شده است نیز این روابط 
کاماًل مشهود است. در این نامه آمده است که روابط حکومت اسرائیل با حضرت ولی امراهلل 
و هیئت بین المللی بهائی دوستانه و صمیمانه است و در خصوص شناسایی بهائیت در اسرائیل 
نیز موفقیت هایی حاصل گردیده است. )اخبار امری، 1331: 16( بر اساس اسناد ساواک در 
سال 1346 ش، بهائیان ایران نیز در قبال حمایت های اسرائیل از بهائیان، کمک مالی هنگفتی 
را به اسرائیل ارسال نمودند. )مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1384: 536( رژیم 
اشغالگر قدس در ادامه حمایت های خود از بهائیان در سرزمین های اشغالی، تمام اماکن و 
موقوفات بهائیان را از عوارض و مالیات معاف نمود، عقدنامه بهائی و ایام متبرکه بهائیان را 
به رسمیت شناخت. )اخبار امری، 1329: 54( پس از مرگ بهاءاهلل بر سر رهبری فرقه و 
تسلط بر اماکن بهائیان، اختالفات و حتی انشعاباتی در میان بهائیان به وجود آمده بود که تا 
سال ها ادامه داشت. )والیتی، 1376: 99( با حمایت های رژیم اشغالگر قدس، شوقی افندی 
توانست بر رقبای فرقه ای خود فائق آمده و دارایی های آنان را مصادره نماید. عالوه بر آن این 
رژیم، تنها جناح شوقی را در میان انشعابات بهائیت به رسمیت شناخت. )اخبار امری،1338: 
259( به طورکلی روابط صهیونیسم و بهائیت بر اساس انتفاع متقابل سیاسی و اقتصادی بنا 

گذاشته شده و محوریت آن نیز تخریب و تضعیف جوامع و ملل اسالمی است.

نتیجه گیری

تمدن اسالمی ازجمله تمدن های بشری است که با مؤلفه های گوناگون در ابعاد مادی 
و معنوی با تکیه بر قرآن و سنت به وجود آمده است. این تمدن که از زمان شکل گیری در 
عرصه های مختلف، خدمات باارزشی به بشریت عرضه نموده، دوره های اوج و حضیض را 
پشت سر گذاشته، اما همواره و تابه حال تداوم داشته است. تضعیف، انحطاط و عقب ماندگی 
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جزء جدایی ناپذیر همه تمدن های بشری است و تمدن اسالمی نیز بنا به علل مختلفی دچار 
تمدن اسالمی،  از مهم ترین عوامل عقب ماندگی  ضعف و عقب ماندگی شده است. یکی 
فرقه گرایی است که تاریخ آن، همراه و هم زمان با تاریخ اسالم بوده است. فرقه ها که محصول 
انحراف و انشعاب از دین اصلی و مسلط جامعه هستند، دارای ویژگی هایی مانند مخالفت و 
ناسازگاری فرقه با مذهب رسمی، تمامیت گرا بودن فرقه، دشمنی با سایر گروه های مذهبی، 
اعتقاد به انحصار حقیقت در فرقه خود، تعصب بر عقاید فرقه ای، دوری از همزیستی با سایر 
مذاهب، مشروعیت هرگونه اقدام در جهت حفظ کیان فرقه، حتی خدمت به بیگانگان، و 
تعریف آموزه های اختصاصی خود برای تفکیک و جداسازی از بدنه مذهب اصلی، هستند. 
تاکنون فَِرق گوناگونی در جهان اسالم شکل گرفته اند که برخی عزت آفرین و پاره ای نیز باعث 
ذلت تمدن اسالمی شده اند. در قرون اخیر، جهان اسالم شاهد شکل گیری فرقه جدیدی به 
نام شیخیه بود که از میان آن فرقه بابیه و پس از بابیه، فرقه ای به نام بهائیت به وجود آمد. در 
پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش مبنی بر نحوه مواجهه بهائیت با تمدن اسالمی، دو مؤلفه 
اصلی فرقه گرایی و تعامل مثبت با دشمنان تمدن اسالمی در چهار بخش، موردبررسی قرار 
گرفت. شکل گیری فرقه بهائیت در جهان اسالم، باعث به وجود آمدن انشعاب جدیدی در 
میان مسلمانان شد. این گسست از دین اصلی که با ادعاهایی نظیر مهدویت و نبوت همراه 
بود، نظم و انسجام جامعه اسالمی را با چالش مواجه نمود. فقدان نظم و یکپارچگی در میان 
مسلمین، که نتیجه این انحراف و انشعاب بود، موجبات ضعف و گسست جامعه اسالمی 
را فراهم نمود که این عامل به نحو مؤثری زمینه ساز انحطاط تمدن اسالمی بود. ازآنجاکه 
فرقه ها بر درستی عقاید خود متعصب هستند، خصلت آشتی جویی با سایر فرق در میان آنان 
وجود ندارد؛ لذا برای اثبات حقانیت خود از اقدام به خشونت ابایی ندارند. بهائیت از زمان 
شکل گیری، عامل ترویج و گسترش خشونت در جوامع اسالمی بوده است. تبلیغ و تأکید بر 
خشونت در کتاب های مقدس آنان، شورش هایی را در بخش های مختلف جهان اسالم رقم 
زد که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مسلمانان شد. بهائیان حتی در رقابت با فرقه های 
رقیب نیز دست به اَعمال خشونت آمیز و حذف رقیب می زدند. برقراری تعامل مثبت با هر آن 
کس که بتواند در بقا و دستیابی به اهداف فرقه مؤثر باشد، ویژگی دیگر فرقه ها است. حضور 
قدرت های استعماری در میان جوامع اسالمی با اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاص 
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خود در قرون اخیر از مشکالت جدی تمدنی مسلمانان بوده است. فرقه سازی از مهم ترین 
شیوه های استعمارگران برای ایجاد نفوذ و شکاف در میان جوامع اسالمی و توقف و انحطاط 
تمدن دینی اسالم بوده است. فرقه بهائیت از شروع شکل گیری خود، ارتباطات گسترده ای 
با قدرت های استعماری و استکباری جهان، نظیر روسیه، انگلستان و آمریکا برقرار نمود. 
برقراری این روابط موجب گردید که بهائیان به ابزار اطالعاتی و جاسوسی این دولت ها تبدیل 
شوند و راه ورود این قدرت ها به سرزمین های اسالمی را هموار نمایند. حضور بیگانگان در 
میان ملل اسالمی باهدف تسلط و غارت منابع آنان و از سوی دیگر تأمین منافع کشورهای 
استعماری در ابعاد مختلف صورت پذیرفت. این حضور موجب نفوذ آنان در ارکان سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و مذهبی کشورهای اسالمی شد که به تدریج به تضعیف و انحطاط تمدن 
اسالمی انجامید. بهائیت در راستای خصلت برقراری روابط با دشمنان اسالم برای حفظ بقای 
خود، تعامالت مثبتی باسیاست های دولت انگلستان در سرزمین فلسطین در جهت زمینه 
سازی و تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی، ایجاد نمود. بهائیان، حتی تا پیش از شکل گیری این 
رژیم با عامالن و حامیان آن، ارتباطات گسترده سیاسی و اطالعاتی داشتند. زمانی هم که رژیم 
صهیونیستی اعالم موجودیت نمود، بهائیان به انحاء مختلف، ضمن مشروعیت بخشی به آن، 
حمایت های سیاسی، اقتصادی و تبلیغی گسترده ای از آن به عمل آوردند. رژیم صهیونیستی 
از طریق اشغال سرزمین های اسالمی که باعث آوارگی شمار زیادی از مسلمانان شد، ارائه 
چهره ای منفی از اسالم و مسلمانان با استفاده از ابزارهای رسانه ای و تبلیغی و نیز ایجاد نفوذ 
و انحراف در میان دولت های اسالمی باهدف تخریب فرهنگ اسالمی، به دنبال انحطاط تمدن 

اسالمی بوده است.

این نوشتار به تبیین نقش و تأثیر فعالیت های فرقه بهائیت در عقب ماندگی و انحطاط تمدن 
اسالمی تا سال های قبل از انقالب اسالمی پرداخته است. پس از وقوع انقالب اسالمی، که 
جهان اسالم و تمدن اسالمی را در ابعاد گوناگون تحت تأثیر خود قرار داد، بررسی نقش و 

تأثیر بهائیان در تضعیف تمدن اسالمی، موضوع مناسبی برای انجام پژوهشی مستقل است.
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