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روانشناسی موثر بر پذیرش ادعای مدعیان دروغین مهدویت در   زمینه  بررسی
 ایران معاصر 

کامیاب  1مسلم 

 چکیده 
های فربه و اندیشه خیز در عرصه مطالعاتی ، از جمله پرسمان«های انحرافی مهدویتجریانبررسی»

گیر به مسئله انحرافات در زمینه مهدویت ها در مورد ، کاوشمهدویت است. با وجود رویکرد فرا
ای است برای پاسخ دادن مقدمه ،های این مقالهبررسی ها اندک است.گرایش به این جریانهایزمینه

شناخت  های روانشناسی پذیرش ادعای مدعیان دروغین مهدویت کدام هستند.زمینهبه این پرسش که 
  های پرداختن به این مقولهجمله ضرورتهای موجود بستر ساز، از ها و تالش برای رفت خالء  این زمینه

 هایظرفیت هدردادن گرایی،شمار اعتقادی، مانند فرقهُپر   توان از پیامدهای منفیاست. همچنین می
-با روش توصیفی رو،  نوشتار پیشگیری کرد. جلو مهدویت گرایانهنجات اندیشه تخریب و شیعی جامعه
های صوتی، تصویری و نظیر فایلشر شده و غیر مکتوب با استناد به منابت مکتوب، منت تحلیلی
های روان شناسی زمینه برخی از  در صدد بازنمودهای قضایی برخی از مدعیان دروغین مهدوی؛ پرونده

 دهد کهآوری شده نشان میهای جمتتحلیل و ترکیب دادهملثر بر ادعای دروغین مهدویت است. نتایج 
انگیزه »و « ساده انگاری»، «ضعم عزت نفس» مریدان موجود است، مانند ها در میانبرخی از زمینه
برخی از مریدان، بر ایجاد بسترهای جذب «. اختالل شخصیت»و « قدرت طلبی« »پیشرفت مریدان

ارتباط گیری  موثر  و شخصیت کاریزماتیک »ها افزون بر عواملی است مانند مدعیان تاثیرگذار است؛ و این
 بر این فرایند مرید و مریدپروی بسیار ملثر است.  که خود،«. مدعی

کلیدی: .مهدویت، مدعیان دروغین، زمینه واژگان   های روانشناسی، ایران معاصر

__________________________________   

یت حوزه علمیه قم 4. دانش آموخته سطح 1   moslemkamyab61@gmail.com مرکز تخصصی مهدو
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 . مقدمه 1
های مختلم و نیز امتداد تاریخی و ادعاهای دروغین در عرصه مهدویت، با توجه به گونه

های جامعه شیعی و تخریب اندیشه تگرایی، هدردادن ظرفیپیامدهای منفی آن؛ نظیر فرقه
ها در زمینه این ادعاها با گرایانه مهدویت، مورد اهتمام و دقت بوده است. کاوشنجات
، از جمله این «آفرینین مسئلهفقدا»و « توصیفی محض»هایی نیز مواجه بوده؛ که رویکرد کاستی
های دم توجه به زمینهرسد یکی از مسائل مهم در این عرصه، عهاست. به نظر میکاستی

های توانند در عرصهها میهای انحرافی در عرصه مهدویت است. این زمینهگرایش به جریان
تر مورد ها که کممختلم معرفتی، فرهنگی، سیاسی مورد بررسی قرار گیرند؛ اما یکی از عرصه
این سوال است که  توجه قرار گرفته، بسترهای روانشناسی است. این تحقیق در صدد پاسخ به

رو، با بررسی کارنامه های روانشناسی با پذیرش ادعا مدعیان دارای چه نسبتی است. از اینزمینه
ها است. تحلیلی در صدد بازنمایی برخی از این زمینه -برخی مدعیان دروغین، با روش توصیفی

اند و ها شدهفرقهها به شخصیت مریدان مربوط است که باعث جذب به برخی از این زمینه
 گذار بوده است. های مربوط به مدعی است که بر مریدان تأثیر ها و تکنیکبرخی دیگر، زمینه

منتشر شده »شایان ذکر است که گردآوری اطالعات، در این پژوهش، با دو روش منبت 
 تصورت گرفته است. در روش مکتوب، مدعیان بابیت و بهائی« منتشر نشده»منبت  و« مکتوب

ها، فیلم ،هاگیری  از برخی پروندهو در روش منتشر نشده با بهره اند  تهمورد مطالعه قرار گرف
 های روانشناسی استخراج گردید.ها، زمینهها و مصاحبهگزارش

های موجود در زمینه مدعیان دروغین، به سه در مورد پیشینه این بحث باید گفت پژوهش
در مقوله مدعیان نگاشته   : برخی از آنان به عنوان تک نگاریگرددگونه متفاوت تقسیم می

البابیون فی »اند. برای نمونه، در مورد ادعای علی محمد باب، عبدالرزاق الحسن کتاب شده
اند. در رابطه با را نوشته« گریگری و بابیشیخی»، و نیز مرتضی مدرسی چهاردهی کتاب «التاریخ

را در مورد ادعاهای علی یعقوبی به « به سوی انحراف»ب مدعیان جدید، حسین حجامی کتا
ناقوس »و « از تبار دجال»نگارش در آورده است. یا درباره جربان احمد اسماعیل بصری، کتاب 

 ، نوشته محمد شهبازیان در دسترس هستند.«ره افسانه»اهلل آیتی، و با نگارش نصرت« گمراهی
ای  تاریخی مورد کاوش روغین را به مثابه پدیدههایی هستند که مدعیان ددسته دوم، کتاب
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اند. رسول جعفریان و برخی از آن آثار این دسته، به گزارشی از این مدعیان بسنده کرده  قرار داده
 را با این نگاه به نگارش درآورده است. »  مهدیان دروغین»کتاب 

یان دروغین نگاه هایی هستند که از دریچه رویکردی خاص به مدعدسته دیگر، پژوهش
، شناسیمواجهه ائمه با مدعیان مهدویت گونه»اند؛ مانند اثر امیر محسن عرفان با عنوان کرده
 مدعیان جوهرین تنوعات نویسنده در این کتاب به بازترسیم«. شناسی و شاخصه شناسیسبک
پرداخته مهدویت  دروغین مدعیان با رویارویی در ؟مهع؟ ائمه رفتارشناسی و مهدویت دروغین
 است. 

پیچک »ای یافت نشد. تنها کتاب رو به طور مستقل نوشتهدرباره حوزه مطالعاتی نوشتار پیش
رو است؛ چرا که تمرکز اصلی   ترین اثر به موضوع  پیش، نوشته جواد اسحاقیان، نزدیک«انحراف

یان مهدویت گرایش برخی از مردم به مدع ، اجتماعی و فرهنگیهای سیاسیاین کتاب به زمینه
های روانشناسی ورود (؛ اما این اثر به زمینه1389)اسحاقیان: و نیابت در دو قرن اخیر است 

 نداشته و مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است. 

 . چارچوب مفهومی2

 . مهدویت2-1
به « تا»ی مشدد و «یا»، مصدری صناعی است. مصدر صناعی از حاصل افزودن «مهدویت»

(. مصدر صناعی 60، ص4: ج1387شود )شرتوتی،   ل و اسم مفعول و غیره ساخته میاسم فاع
معنایی شبیه مصدر دارد. مصدر صناعی شامل مجموعه صفاتی است که مخصوص آن لفظ 

 (. این معنا کامال دگرگون و غیر از معنای اول خواهد بود )عباس،626: ص1367است )یعقوب، 
که غیر از انسان و به معنای مجموعه صفات مخصوص « تانسانی»(؛ مانند 187ص ،3: ج1367

انسان است؛ بنابراین مهدویت مصدر صناعی از اسم مفعول مهدی و به معنا مجموعه صفاتی 
 است که مخصوص مهدی است. 

در اصطالح، مهدویت شامل همه مواردی است که به نحوی به حضرت مهدی؟جع؟ و 
های  ای بسیار گسترده دارد و حیطههدویت دامنهرو مباحث م  موعود مربوط هستند. از این
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( براى مثال، 57: ص1397شود )فالح علی آباد، مختلفی از مفاهیم و معارف دینی را شامل می
ل ی، دال اتی، امام مهدى در روا ر است: امام مهدى در قرآنین موضوعات به شرح ز یبرخی از ا

ات، علل یات و روایهاى عقلی و آ لیامام با دلاثبات وجود  ،عقلی و نقلی اثبات امام مهدى؟جع؟
ط ظهور امام، یم منتظران، عالئم و شرایب، انتظار و وظاید امام غایبت امام زمان، آثار و فوایغ
کن منسوب به یهاى  ژگییو اران و دولت مهدوى، اوضاع جهان قبل از ظهور، بحث از دعاها و اما

توان با گر را هم مییارى از موضوعات دیبس ا بررسی پیامدهای منفی.یشناسی  بیامام، آس
 مهدویت تطبیق داد. 

 . مدعیان دروغین 2-2
به معنای خواندن چیزی است برای خود؛ حق باشد یا « دعو»است و « دعو»از واژه « مدعی»

(؛ واژه مدعی اسم فاعل باب افتعال به معنای فردی است 125ص ،2: ج1405باطل )فراهیدی، 
کند خواند و یا ادعا و اعالن میمطلبی را برای خود به صورت آشکار می که به حق یا باطل

(؛ اما با توجه به واژه دروغین، مراد کسی است که به 125، ص2: ج1414عباد،  بن لی)إسماع
 دروغ برای خود ادعایی دارد. 

 در لغت و اصطالح به امام زمان معطوف است و لذا طبیعتا مدعیان دروغین« مهدویت»واژه 
دانند؛ اما در این نوشتار، شود که به دروغ خود را مهدی میمهدویت هم به کسانی گفته می

تری در نظرگرفته شده است؛ بدین معنا که هر نوع   عالوه بر مدعیان مهدی گری، معنای عام
 ادعایی که با مسئله مهدویت ارتباط داشته باشد؛ مورد نظر خواهد بود.

 . ایران معاصر 2-3
« تاریخ قبل ما» آن مشهورترین. اندکرده هاییبندی تقسیم تاریخ، ادوار  برای ز مورخان،ا برخی

 دوره چهار  به تاریخ بعد ما و فلز است و حجر  عصر  شامل تاریخ ماقبل. است «ما بعد تاریخ»و 
سال  در  روم امپراتوری انقراض مسیح؟ع؟ تا حضرت تولد ابتدای از : قدیم. 1: است شده ترسیم
 تا 1492آمریکا  کشم از : جدید. 3قسطنطنیه؛  فتح م، سال1453 تا 476از : وسطا. 2 م؛476
: 1391 مدنی،)کنون  تا( ش1168) م1789 از  معاصر .4فرانسه؛  کبیر  انقالب سال م1789 سال
 (.14ص ،1ج
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 قاجار  پادشاهی سلسله شروع با  مصادف م،1789 سال از  معاصر، ایران تاریخ رو،همین از 
کنون ترین از مشهور  1به صورت مشخص شیخیه، بابیت، بهائیت و طلوعیان .است نظر  ردمو تا
آیند. با پیروزی انقالب اسالمی ایران، مسئله های انحرافی دوران مذکور به حساب میفرقه

کند، تنوع مهدویت در کانون توجهات قرار گرفت. آنچه این دوران را از دوران قبل متمایز می
 یژهو یدادستانتوان به مدعیان فرزندی حضرت )عنوان نمونه در این دوران می ادعاها است. به

 یژهو یدادستانز(؛ مالقات و تشرفات پیاپی، ) –پرونده انحرافات ن ی، بازخوانیتروحان
(؛ 173: ص1429(؛ یاری حضرت )جامعه مدرسین، الم -ح یآقا یت، فیلم اعترافاتروحان

(؛ انتفاع خاصه ک -ح یپرونده انحرافات آقا ی، بازخوانیتحانرو یژهو یدادستانارتباط کرامت )
گون )جعفریان، های فراوان نشانه(؛ تطبیق66تا: صاز امام زمان )حجامی، بی ها بر افراد گونا

ها اشاره شده ها و خورده جریان(؛ یاد کرد. در این مقاله، به برخی از این فرقه267: ص1393
 است.

 نیهای روا. زمینه3
یر عبارت است از تحلیل تعاریم مختلفی دارد که بنا به تعریم ریچارد مه« شناسیعلم روان»

 و های حافظه آدمی، به منظور درک رفتار وی )هیلگاردهای ذهنی و ساختهعلمی فرایند
انسان توصیم، فهم و درک، پیش بینی و کنترل رفتار این علم  هدف(. 1004ص :2009همکاران، 

   .است
های روانی آن دسته رویدادها و فرایندهای روانی هستند که موقعیتی خاص را مراد از زمینه

گونی  گذارند.مشخص کرده و بر رفتار فرد به صورت پنهان یا آشکار تاثیر می با توجه به گونا
است،   های مختلفیعلم روان شناسی عهده دار آن است. این علم دارای شاخهرفتاهای بشری، 

__________________________________   

ک  1 الوقوع امام ها ظهور قریب  ترین وعدۀ آنمهم و آقابابا رضایی گره خورده است.. این نهضت با نام مستر جیكا
، محمدمهدی  بود ؟جع؟زمان .ک: مرادخلج، محمد مهدی؛ روشنگر  گیریشكل در  هاانگلیسی ونقشطلوعیان پدیده»)ر

 (.153ص، 5: شماره 1393یران، ا یمحل هاییخپژوهشنامه تار  یپژوهش یدوفطلنامه علم«آن
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شناسی، های روانو روانشناسی اجتماعی. از میان شاخه 2خانواده  1شناسی بالینینروامانند 
و « شخصیتشناسی روان»تواند مورد توجه قرار گیرد، تر میآنچه در موضوع مورد بحث بیش

و عوامل موثر  صفات انسان ها یاویژگیاست. روان شناسی شخصیت، « روانشناسی اجتماعی»
کند و روانشناسی مشخص میرا  نابهنجار  و رفتار بهنجار  و های تفکر، هیجان فرایند بر 

 در  هاانسان کردن رفتار  و کردن احساس کردن، فکر   شیوه روشمند و علمی  اجتماعی، مطالعه
بر اساس  .است که بخشی از آن به جاذبه  بین فردی تعلق دارد دیگران ضمنی و مستقیم حضور 

توان اشاره کرد که در جذب   های افراد میردی از خصوصیات و ویژگیمستندات موجود،  به موا
 به مدعیان تاثیرگزار بوده است. 

شایان ذکر است، به دلیل وجود محدویت در ارائه مستندات موجود، عناوین انتخابی تنها به 
ت. این ها است و فراوانی افراد جذب شده، از لحاظ آماری مورد نظر نبوده اسدلیل وجود نمونه

هایی هایی که به خود مریدان مربوط است و زمینهها در دو بخش قابل ذکر است: زمینهزمینه
 اند.که مدعیان ایجاد کرده

 های موجود در مریدان . زمینه3-1
ها در بین مریدان  شایت است که به جذب به طور که اشاره شد، برخی از زمینههمان
 شود. برخی از آن موارد بدین ترتیب است:های انحرافی منجر میجریان

 . ضعف عزت نفس 3-1-1
هم ازنگاه دینی مفهومی مهم و محوری است و هم از دیدگاه روانشناسی یکی از « عزت نفس»
بر حسب ارزش کلی آن، « خود پنداره»شود. ارزیابی انسان از های بهنجاری محسوب میمولفه
دیگر، عزت نفس، به معنای میزان ارزشی است که شود، به عبارت نامیده می« عزت نفس»

 (.25: ص1372انسان برای خود قائل است )بیابانگرد، 
__________________________________   

های زندگی سازگار ها و اجبار   کند تا با الزامکمک می ای از روان شناسی است که به افرادشاخه ،«روان شناسی بالینی» .1
 .شوند

شوند،  جدا یكدیگر  از  خواهند می فرضا را که دار های مشكلوان شناسان خانواده، مسائل همسران، به ویژه خانوادهر  .2
 .کنند می مطالعه
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 دانند مانند مسئولیتهایی، میهای با عزت نفس باال را دارای مولفهروان شناسان، انسان
کامیپیشرفت پذیری، افتخار به هان ها )شیها، آرامش و آمادگی در برابر استرسها، تحمل نا

هایی هستند مانند های با عزت نفس پایین، دارای مولفه(. در مقابل، انسان15: ص1378ایلن، 
تر، به راحتی کمال گرایی افراطی، ترس از ترک شدن، استفاده از مکانیزم انکار و از همه مهم

 (.16-13: ص1381تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن )رینولدبین و همکاران، 
دارای  انحرافات با پایین، به متوسط نفس عزت کهدهد می نشان شناسانروانهای پژوهش 

گانه، ارتباطدو پژوهش است. معناداری رابطه  را مورد جرم ارتکاب و نفس عزت ضعم بین جدا
 از  عادی گروه نفس عزت که است گویای آنهای این دو پژوهش، اند. یافتهقرار داده بررسی
(. 44 -36ص :1389ذبیحی  و 386 -365ص :1391نژاد،  صاریتر است )انبیش منحرف گروه

مشخص  انحرافات را با نفس عزت مستقیم ارتباط روان شناس غربی در آثار خود، جارولین،
هزار نفر از مردان در کشور فنالند، 6همچنین بنا بر مطالعات صورت گرفته بر  کرده است.

 اند )همان(.فس پایین بوده% از افراد بزهکار دارای قدرت ن6مشخص گردید که 
جذب شدگان  میان در  انسان، شخصیت بر  نفس عزت  فزاینده تاثیر  و پیشین نکته به توجه با

 1، مدعی مهدویت«ت-غ»پرونده  بررسی با ای کهگونه به دارد؛ وجود رابطه دروغین به مدعیان
« م عزت نفسضع»های گرایش به این مدعی دروغین یکی از زمینه  شناسان،روان توسط

 مریدان و جذب شدگان بوده است. 
 اقدام مریدان شخصیت بررسی برای «آیزنگ» نفس عزت پرسشنامه به باتوجه کارشناسان این
 بیست از  هاآن از  برخی نفس عزت تست دریافتند مریدان، بر این تحقیق از  پس آنان 2کردند.

__________________________________   

 اعتقادی پایین اطالعات دارای که او . است بوده رو  روبه هاییسختی با کودکی  همان از  ش؛1331 متولد «ت ـ غ »آقای . 1
، همین و در  را شروع کرده عرفانی هایکتاب مطالعه 1366 سال از  بوده، دینی و  یاضت به سو  از مراجع تقلید زده و  دست ر
ی. کنار گذاشته است را  قالب در  خود را فعالیت 1385 سال در  و  آغاز  را خود افیانحر هایفعالیت 1383سال از  و

یت ی .کرده است تشدید مهدو ی ادعای  ترینکه مهم است ادعاهایی دارای و  نامیده موعود مهدی را بوده که خود این و
یت(.ت-غ یپرونده انحرافات آقا یبازخوان) است   . آرشیوه مرکز تخصصی مهدو

 سواالت از  یک هر  برای که بوده سوال 30 دارای است( میالدی1997م) آیزنگ هایکوشش حاصل که پرسشنامه این .2
 پرسشنامه، مجموع کلی امتیاز  آوردن دستبه برای شود.می داده( سوال عالمت) «دانمنمی»و  «خیر »، «بلی» پاسخ
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 15 نفس عزت دارای ،«ح -م  »خانم ونهنم عنوان گزارش، به این طبق. است پایین به رو و تر کم
است و در برابر افکار و اعتقادات سرکرده  پایین نفس عزت دارای کارشناسان، این دید از  که بوده

 پرونده این فرقه تحت تاثیر قرار گرفته و قدرت تجزیه و تحلیل از او گرفته شده است )بازخوانی
 (.3تا، شماره ت: بی-غ آقای انحرافات

های تر در معرض خطر انحرافتوان گفت که افراد دارای عزت نفس پایین، بیشین، میبنابرا 
باشند و در مدعیان قرار دارند. این گونه افراد در برخورد با مدعیان به سالح نیرومندی مجهز نمی

های معنوی خود، به طور کامل و برداری تمام عیار از نیروهای عقالنی و علم و اندوختهبهره
یابد و از برخورداری و ها کند شده و راندمان آن کاهش میآزاد نیستند. جریان فکری آن جامت

(. 386 -365ص :1391نژاد  کاربرد نیروهای عقالنی و معلومات خود محروم هستند )انصاری
تری در برابر نوع ادعا قرار دارند و از گیری پایینها در برابر ادعای مدعیان از قدرت تصمیمآن
ها سلب گیری را از آنفی، مدعیان با ترفندهای خاص خود ابتکار و خالقیت و قدرت تصمیمطر
 کنند.می

 . اختالل شخصیتی 3-1-2
اختالل  1افراد است.« اختالل  شخصیت»ها، های بسیار موثر برگرایش به فرقهیکی از زمینه

ت فرهنگی به میزان قابل شخصیت، الگوی پایداری از رفتار و تجربه درونی است که با انتظارا
گیر و انعطاف ناپذیر است؛ در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز مالحظه ای مغایرت دارد؛ فرا
شود )انجمن روان پزشکی شود؛ در طی زمان پایدار است و به پریشانی یا اختالل منجر میمی

 (.1000: ص1389آمریکا،  
ل شخصیتی دارند، هنجارهای اجتماعی مربوط به که کسانی که اختال نکته قابل توجه، این

                                                                                                                          
 

 را کسب 30 تا 20 نمرات هک افرادی. دارد  30 تا 0 از ای دامنه امتیاز  اینشود. می جمع هم با سواالت تک تک امتیازات
 .است پایین به رو  نفس گویای عزت آن از  تر کم و  باشند می باال  نفس دارای عزت کنند،

ی، نمایشی و وابسته ذکر شده  .1 برای اختالل شخصیتی، انواع مختلفی مانند اسكرزوئید، ضد اجتماعی، خود شیفته، مرز
 است.



سی
برر

  
ینه
زم

  
ای
دع
ش ا
ذیر
بر پ
وثر 
ی م
ناس
انش
رو

... 
 

 

59 

ها، تواند افسردگی غیر منطقی تا خوش خیالیکنند؛ زیرا رفتار آنان میواقعیت را نقض می
های تفکر و زبان را در بر گیرد. رفتار چنین بیماری، غیر قابل پیش بینی خیاالت باطل و نارسایی

توان حدس زد رو، میران در تضاد باشد. از اینتواند با دیگو غیر قابل درک است و حتی می
شوند و برای هویت افرادی که دارای این نوع اختالل هستند، به نوعی دچار بحران هویت می

 روند.ها فرو میبخشی به خود در دام این فرقه
دهد که بررسی در مورد برخی از پروندهای مدعیان دروغین، این نتیجه محسوس را نشان می 
تاثیر نبوده است. در بررسی پرونده مریدان   الت شخصیتی آنان، در گرایش به مدعیان بیاختال 

شانسان صورت گرفته است، توسط روان 1یک مدعی مهدویت که با تست شخصیتی میلون سه
 پرونده گرایش به این مدعی دروغین، با توجه به اختالالت روانی مریدان نمایان است )بازخوانی

 (.3تا: شماره یت، ب-آقای غ
نشان دهنده این است که او  1336، متولد «م -ف »به عنوان نمونه، تست شخصیت خانم 

در مقابل مدعی، دچار نوعی ضعم و حقارت بوده است. نامبرده، مدعی را از لحاظ ظاهری و 
دانسته و این باعث شده است که به هید وجه نخواهد او را از دست بدهد شخصیتی از خود می

)همان(. بنابراین، این ضعم وی در برابر سرکرده کرده در برابر اقدامات او کنار بیاید سعی می و
های این فرقه و شیفتگی به وی باعث شده است که وی به این گروه جذب گردد و در خالل برنامه

__________________________________   

ی پرسشنامه .1  از ای گسترده دامنه که است شده استاندارد خودسنج پرسشنامه ،(MCMI) میلون بالینی چندمحور
ی به مربوط اطالعات  18 باالی افراد آن، سنجد. مخاطبان می را پرسشنامه به مراجعان نگرش و  هیجانی شخصیت، سازگار

، مهم هستند. پرسشنامه هشتم کالس حداقل خواندن توانایی دارای و  سال  چند امهپرسشن از  ترین پرسشنامه پسمذکور
  است. (MMPI) سوتا مینه وجهی

 و  درمانی شرایط در  که( سال 18 از  باالتر ) بزرگساالن است. برای «خیر » و  «بلی»: ایدوگزینه جمله 175 دارای این پرسشنامه
کز   یابیارز  هدف دارند؛ با شناختیروانهای ناراحتی و  هااختالل داشتن سابقه یا و  هستند درمان تحت روان بهداشت مرا

 و  پزشكیروان تشخیص زمینه در  تواند می آزمون این. است شده ساخته بالینی نشانگان برخی و  شخصیتیهای اختالل
ی و  شخصیتی سبک با متناسب درمانی رویكرد گرفتن پیش در  شناسان، روان) بالینی گراندرمان به جو درمان رفتار

یابی ، هنگام(پرستاران روان و  اجتماعی پزشكان، مشاوران، مددکارانروان  درمانیهای روش کاربرد گیری تصمیم و  ارز
 .کند کمک
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 ها همراهی کامل کرده است.این فرقه، با آن
مشاهده شده است. وی از  1358، متولد «ت -ف »نمونه دیگر از این سنخ اختالالت در خانم 

اعضای یک گروه مدعی دروغین است )همان(. نتایج تست شخصیت میلون در مورد او نشان 
کی از  1، افسرده و دارای حاالت اسکیزوئیدیدهنده این است که وی فردی منزوی است که حا

عجیب وی رها کردن رفتارهای عجیب و غریب و تجربیات توهمی است. یکی از رفتارهای 
 همسر و فرزند نوزاد خود بدون اذن شرعی است )همان(.  

 باتوجه به گزارش مذکور، ممکن است این افراد به نوعی دچار بحران هویت شده باشند.
و  در ادامۀ زندگی با مشکالت متعددی مواجه خواهد شد ،متشکل است هویتیشخصی که فاقد 

منزوی،  کند احساس ویشود می حالت، سبب این. برد رنج می آشفتگی و سردرگمی نوعی از 
رو، بگیرد. از این مهمی هایتصمیم باید کهکند می احساس است و شده مردد و تهی، مضطرب

گر جنبه معنوی داشته باشد، به مدعیان گرایش  برای جبران گذشته و کسب هویت، خصوصا ا
تواند های غیر شرعی، میستا ونیز ریاضتکند. ترک خانواده از تهران وحرکت به سمت روپیدا می

 این احتمال هویت بخشی را در آنان تقویت کند.

 انگاری. ساده3-1-3
ن را در معرض فریب و ه آکه انسان مبتال ب ؛حالتی است از خامی و ناپختگی« ساده انگاری»

لذا  و کندیا رد می قبولها را آن ،اطالعات جدیددریافت هنگام فرد ساده انگار،  .دهداغوا قرار می
 به این افراد. گرفت دست به را وی اندیشه زمام و کرد اشغال را ذهنی او فضایتوان می راحتی به

به آسانی  و سرعت عاجزند؛ با زندگی مسایل جانبه همه و عمیق تحلیل و تجزیه از  که آن دلیل
و دارد ی شک و تردید ه بسیار مسائلی که برای متفکران جاچ. رسند می اطمینان و یقین به

رباره آن ت د، از موضت جزمیساده لوحانولی  ؛کننددانایان با احتیاط نسبت به آن اظهار نظر می
 ؛شمارندانسته و نیازمند دلیل میی ددهند و چه بسیار مسائلی که اندیشمندان آن را نظرنظر می
 همارند و بحث درباره آن را تخطئشمی نیاز بی استداللدانسته و از آن را بدیهی زود باوران ولی 

__________________________________   

گیر کناره گیری از روابط اجتماعی است. .1 آنان به صمیمیت میلی ندارند و  ویژگی اصلی شخصیت اسكیزوئید، الگوی فرا
 (.1014های روانی، صل                       دهند وقت خود را به تنهایی به سر ببرند )انجمن روان پزشكی آمریكا، اختال ترجیح می
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 .(201: ص1389)محالتی،  کنندمی
ای که برخی از شود؛ به گونهدر میان مریدان، به وضوح این ویژگی روان شناختی دیده می

و ادعاهای واهی مدعیان سکوت اختیار و   مریدان با شنیدن نقل چند خواب و کرامت ساختگی
 اند.به دنبال آن افکار حرکت کرده

 1مدعی مهدویت« ت -غ»ای که توسط روان شناسان درمورد با پرونده مریدان در مصاحبه
های گرایش به این مدعی، ساده لوحی و زود باوری انجام شده، مشخص گردیده یکی از زمینه

فردی بسیار ساده لوح و زود باور با قدرت  1361، متولد «م -ح »بوده است. به عنوان نمونه آقای 
تحلیل بسیار پایین تشخیص داده شده است و در برابر ادعاهای مدعی، باور پذیری تجزیه و 

آرشیومرکز تخصصی  3تا: شماره ت: بی-غ آقای انحرافات پرونده باالیی داشته است )بازخوانی
 مهدویت(. 

ن ها، باور پذیری مریدان به سرکرده جریان انحرافی، به عنوان امام زمادر برخی دیگر  از نمونه
، بدون اذن «م -ر » یا مرتبط با حضرت  کارکردهایی با خود داشته است. دختر مجردی به نام

کند )همان(؛ در حالی که بر اساس برخی روایات و حداقل  قوانین داخل   ولی با فردی ازدواج می
کره اذن ولی شرط است. در نمونه  ای دیگر، فردی از همسر خود جداکشور، برای ازدواج دختر با

شده؛ با این توجیه که حکم امام زمان درباره او جاری شده است )بازخوانی پرونده انحرافات 
کن مذهبی توسط مریدان به عنوان آن1385ح،  -ش که امر امام است، از (. ساخت حسینه و اما

 هاست )همان(.دیگر نمونه
کی است افرادی که به دام مدعیان افتادهتمامی این گزارش های عالوه بر زمینه اند،ها حا

 و اصول مریدان به پایبندی عدم به نیز  خصلت این اند. منشأ دیگر، دارای روحیه زود باوری بوده
 از  که ها، کسانیآن خالف بر . گرددمی باز  اشخاص غالب نزد شده پذیرفته رایج هایچارچوب
 ورود و باوری وگرایش زود رویکرد مانت ، اینکنندمی پیروی منظم فکری نظام و استوار  اصولی
 .شودمی هاحوزه این به هاآن

__________________________________   

 . در پاورقی صفحات قبلی معرفی گردید. 1
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 . انگیزه پیشرفت 3-1-4
به انگیزه درونی فرد، برای رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از « انگیزه پیشرفت»

 (.55: ص1385شایستگی در کار تعریم شده است )فرانک،  
، بسیار است، معموال حاضرند دست به شناسان، افرادی که نیازشان به پیشرفتناز منظر روا 

تواند دارای تنوع فراونی های این مسیر را تحمل کنند )همان(. این انگیزه میخطر زده و سختی
های معنوی تواند جنبهشناسان است و هم میتر مورد نظر روانباشد؛ هم در امور مادی که بیش

 داشته باشد.
هایی گویای آن است که آنان در جلسات خود وعده نتیجه بررسی کارنامه بسیاری از مدعیان،

توان این زمینه را ها در جهت ازدیاد انگیزه مخاطب است. البته نمیوعده  اند که همه آنداده
پاک به دنبال پیشرفت و ترقی در مسائل معنوی   های پاک با فطرتمنفی دانست؛ چرا که انسان

گر  خأل معنوی هم در آنان وجود داشته باشد، با شرکت  هستند و به نوعی دنبال این هستند که  ا
 در این نوع جلسات به تکامل و رشد معنوی نائل شوند. 

نشان  1، مدعی عصمت و نیابت خاص؛«ت -ع»به عنوان نمونه، بررسی مختصری از کارنامه 
ماه تا یک سال،  6دهد که وی با طرح این وعده که هر کس در جلسات او شرکت کند، بین می
کند؛ یکی از مریدان وی از استان جنوبی کشور به تهران حد و حساب پیدا می  شد علمی بیر

 و ها شرکت کند و به رشد  علمی و معنوی برسد )مصاحبهعزیمت کرد تا بتواند در این کالس
(. بدیهی است 1395مذکور: بهار  فرد با مهدویت تخصصی مرکز  انحرافی فرق وگوی گروهگفت

 شود.ادعاست؛ اما نوعی ترفند از جانب این مدعی برای جذب افراد تلقی می این نکته صرفا
ها را گرد خود آورده و از مدعیان مالقات است که جمت کثیری از مذهبی« ز  –ن»نمونه دیگر، 

اند که به تمامی آنان وعده داده بود، طی صحبتی که هر روز با امام زمان دارد، ایشان قول داده
رو، به نظر تا: بدون شماره(. از اینز، بی –پرونده ن سته دیدار داشته باشند )بازخوانیافراد شایبا 
اند، بر اساس همین رویکرد بوده رسد بخشی از این افراد که به جریان او گرایش پیدا کردهمی

__________________________________   

ای از عصمت قائل است و از جانب مریدان خود، نایب داند و برای خود درجهخود را معصوم پانزدهم می« ت -ع»آقای  .1
یاخاص امام زمان خوانده می ی بر جر ، و  ن نزدیكی ظهور تكیه دارد(.شود )در مستندات پخش شده از او
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ه توان تخمین زد بسیاری از مریدان این جریانات، برای کسب ارتقای معنویت پا باست. لذا می
 اند.این میدان گذاشته

توان مدعیان دیگری را هم نام برد که با انگیزه دادن فراوان به افراد، در تر میبا بررسی بیش 
های سیر و سلوک و تزکیه نفس و مالقات با حضرت، افرادی را که دلداده امام قالب کالس

ر گذاشته و البته به نوعی اند و آنان پا به خطزمان؟جع؟ و رشد معنوی خود باشند، جذب کرده
 اند.  به دنبال سراب حرکت کرده

 . قدرت طلبی 3-1-5
که جذب ها اعتقاد داشتند؛ اما دلیل اینها، به باطل بودن فرقهبرخی از جذب شدگان به فرقه

است. در این فضای غبار آلود، آنان به فکر « قدرت طلبی»این نوع جریانات شدند، وجود روحیه 
دیدند. روحانی نماهای ها میخود بوده و تحقق این کار را در جذب به این فرقهمنافت شخصی 

 کند: که یوسم فضایی به این مطلب اشاره میزمان پیدایش بابیه، از این دسته هستند؛ چنان
ای تر مبلغان و رسوالن امر باب و مدافعان او از دسته به اصطالح روحانیون حرفهبیش

در میان بابیان، ادعای سید باب را رسیدن به نوا و مقامی شیعه بودند که برای
ها بودند که سید باب را واالتر از پیامبر اسالم معرفی تاییدکرده، اشاعه دادند و همان

 تا:ها است )فضایی، بیکردند. ابوالفضل گلپایگانی با نوشتن کتاب فراید از جمله آن
 (.122 و 110ص

از پیروان وی که برخیهمین داستان وجود دارد؛ چنان 1رف، مدعی تش«الم -ح»در جریان 
ها قرار گرفت ای در اختیار آنکه مناصب فرقهضمن اذعان به باطل بودن ادعای او، همین

 (.12تا: شمارهوی، بی مریدان ومورد توجه حمایت مالی قرار گرفتند؛ گرد او جمت شدند )جزوه

 های روانی مدعیان . زمینه3-2
وارد قبل، برخی از بسترهای موجود در میان مدعیان بر جذب مریدان تاثیر دارد که مکمل م

__________________________________   

های انحرافی پرداخت. پس از انقالب با طرح مسائل تزکیه نفس و دیدار با امام زمان؟جع؟ به فعالیت«  الف-ح». آقای 1
ی طی گردید و  تبعید شهرها از  یكی به دستگیر شد و  85 سال در  بار  آخرین و  گردید آزاد سپس و  دستگیر  مرحله دو  و

 ز دنیا رفت. ا 90سرانجام در دهه 
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 ها بدین قرارند: ترین آنمهم

 گیری ارتباط هایتکنیک از  گیری . بهره3-2-1
گر( داند که هدف آن انتقال یک محرک از یک فرد )ارتباطرا فرآیندی می« ارتباط»کار هاولند، 

(. 44: ص1392راد،  انیاست )محسن ر یاخ( به منظور تغییر رفتار فرد گیر به فردی دیگر )پیام
گردی شناسینروا دیدگاه از  ارتباط است معتقد انسانی هنر  کتاب در  سیندگرن هنری  است فرا
شناسان، ارتباط ن(. از منظر روا45باشد )همان:  معنا انتقال متضمن که شرایطی تمام حاوی

 از جمله:  است، یهایخوب دارای مولفه
که همه  اول: ویژگی شخصیتی و نیازهای روانی و اجتماعی مخاطب در نظر گرفته شود؛ چرا

 ها از لحاظ فطرت، محبت پذیر و قهرستیز یا تکریم پذیر و دوست دار محبت هستند؛ انسان
گون، از جمله در قلمرو رشد تواند در زمینهپیام: پیام می یدوم: موضوع و محتوا های گونا

ها و معیارهای اخالقی و طم و احساسات در حوزه شناختی و ذهنی و در عرصه تفهیم ارزشعوا
 اجتماعی مطرح باشد؛

سوم: شرایط و موقعیت برقراری ارتباط: محیط آرام و سالم، سازنده است؛ مثًال اوقات فراغت 
هترین زمان برای ها و تعطیالت، بارتباط است. و نیز معموال اواخر هفته یهان زمانییکی از بهتر

 (.12-3:  ص 1389شود )افروز،  برقراری ارتباط تلقی می
توانند برای رسیدن به اهداف خود از این تکنیک استفاده کنند. یکی از این ها میتمام انسان 

دست افراد مدعیان دروغین مهدویت هستند. آنان با توجه به سه ویژگی مذکور در فرایند ارتباط 
با انتخاب « طرح روحی»کنند. به عنوان نمونه، بهائیت در قالب یرو اقدام میگیری به جذب ن

انسان دوستانه، به  -به اصطالح  -کودکان و نوجوانان حاشیه یکی از شهرهای کشور با اقدام 
های اجتماعی دست زده و با محتوای تبلیغی بهائیت در آموزش مفاهیم اخالقی و مهارت

 گروه، این تبلیغی است )فیلمهفته به جذب اقدام کرده  18عه، طی محیطی آرام، در روزهای جم
 (.121کد: تابی
نفره با  17تبلیغی است؛ اما ابزارهای آن کامال روان شناسی است. این گروه  یاین طرح، طرح 

های زیستی، عاطفی، و اجتماعی کودکان و نوجوانان، تمایالت و عالیق و توجه به ویژگی



سی
برر

  
ینه
زم

  
ای
دع
ش ا
ذیر
بر پ
وثر 
ی م
ناس
انش
رو

... 
 

 

65 

د توجه یاند. به این نکته بارا به کار برده  را درک کرده و در ارتباطات خود آن هاهای آنانگیزه
از به توجه، تکریم، صفا و صمیمیت است و در کودکان و یهای انسان، نداشت که از جمله ویژگی

محروم و  یهاکه در خانواده یژه در کودکان و نوجوانانیتر است؛ به وین احساس قوینوجوانان ا
 کنند. یم یزندگ یخانوادگ یطوفت و همبستگفاقد ع

ها و با توجه به این که مبلغان این جریان، با ورود به پارک 1نمونه دیگر جریان یمانی است.
کنند و پس از تری هستند، با مخاطبان ارتباط برقرار میجا دارای فشار ذهنی کممردم در آن

و در این تبلیغ   به روایات معصومان استناد جستهگفت گوی اولیه با آنان، برای القای پیام خود، 
اند از افراد را جذب و پس از جذب در منازل فریب خوردگان، نماز جمعه برگزار کرده یتعداد
(http://shiraze.ir/fa/news.)2 

کاریزماتیک مدعیان 3-2-2  . شخصیت 
 و ویژه هایصفت بودن دارا و غیرعادی جذابیت معنای به لغت در « َفرهمندی»یا « اکاریزم»
هاست. و درواقت انسان بسیاری از  تعداد ستایش و پسند مورد که است فردی منحصر به و ممتاز 
سه نوع ، وبر   ماکسدیدگاه از  .3دارد( جمعی) اجتماعی اثری که( فردی) است انفرادی ایجاذبه

به ویژگی  «کاریزما» وجود دارد.« عقالنی»و  «کاریزمایی»، «سنتی»( مشروعیت )اقتدار یا سلطه
در  از افراد معمول متمایز و وی با وجود آن، شود کهخاصی از شخصیت فرد نسبت داده می

مافوق طبیعی، مافوق  ییشود که گویی دارای نیروبا او چنان برخورد می ها و تعامالتارتباط
که در دسترس  ؛ قدرتیاست  اص دارای قدرت و کیفیتی استثناییانسانی و یا دست کم به طور خ

و بر این اساس فرد،  دگردیا مثالی تصور می هیدارای منشأ االو لذا وی ، یستمعمول نافراد 
__________________________________   

 ش( در 1349م )1968سال در ،مشهور گشته است «احمد الحسن»طرفداران خود به  انیکه در م احمد اسماعیل بصری  .1
یا و خوابیو  یشد. طبق ادعا متولد عراقشهر بصره  آشكارا به های متعدد، ، پس از دیدن حضرت مهدی؟جع؟ در رؤ
ول الجمادى ا) م2002سال  جوالی در ماه خود رادعوت  یو  .است ؟جع؟حضرت مهدى  کند که فرستاده یممردم اعالم 

های قدرتمند در کشورهای مختلف کرد. نامبرده از آن زمان تا کنون با ایجاد شبكهدر نجف اشرف آغاز  ق(1423سال 
 مشغول فعالیت است. 

ی شده  .2 ی تحلیلی شیرازه توسط سیمای فارس بارگزار ی خبرگزار  است. کلیپ این مستند بررو
3. https://abadis.ir/fatofa     
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 (.911: ص1392)راسخ،  شودمی «رهبر »
دیگران،  عقیده شود که به شخصه و یا بهبه خصوصیت کسی گفته می ،در اصطالح« کاریزما»

که با استفاده از کند اشاره میدارای قدرت رهبری فوق العاده است. این اصطالح به رهبرانی 
. پیروان خود داشته باشند بر  توانند تأثیراتی عمیق و استثنایینیروی توانایی شخصی خود می

ای از رهبری گفته ماتیک یا رهبری مبتنی بر جاذبه استثنایی، به گونهرهبری کاریز بنابراین،
در حالی است که  ،شود که دارای قدرت و توانایی الهام بخشی به پیروان باشد و اینمی

 .ها صرفا  از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشدتوانایی
بوده است. پیروان و مریدان این علی محمد باب، به اعتقاد مریدان، دارای چنین شخصیتی 

ها و خصوصیات خارق العاده است. به ادعای کردند که مراد آنان، دارای تواناییفرد تصور می
کرده است بابیان، وی در مدت چهار ساعت هزار سطر به عربی یا فارسی، به زیبایی کتابت می

یسی باب را از جمله عوامل (. برخی از پژوهشگران تند نویسی و خوش نو89: ص1346، )تبریزی
(. برخی 127ص :1388 اند )زاهدانی،بسیار موثر بر مفتون و مسحور کردن مردم به شمار آورده

را علل پذیرش ادعای او به عنوان ای زیبا و جوان دیگر، شیرین سخنی، رفتاری ساده، قیافه
عقلی برای مسئله  دانند )همان(. این درحالی است که بر اساس منابت وحیانی ومهدی می

: 1373امامت و مهدویت، معیارهایی مانند، نص بر امامت، عصمت، علم غیب و اعجاز )مفید، 
توان به امامت معتقد بود. ها نمیای برخوردارند و بدون آن(؛ از جایگاهی ویژه342، ص2ج

اند که آن رخوردار بودههایی ظاهری و کراماتی نیز بالبته در کنار این اصول، ائمه همواره از ویژگی
 ها در دیگران وجود نداشته است.ویژگی

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانی وجود دارند، در جوامعی که بحرانشایان ذکر است، 
به همین  شود.تر احساس می نیاز به رهبری کاریزمایی بیش کنند؛زندگی میو افراد در نوعی خأل 

اقبال « منجی مدعی»یک نسبت به  ،که جمعیت شه احتمال اینهمیاوضاع بحرانی، در دلیل، 
به قدرت کاریزماتیک متوسل یا متمایل چنین اوضاعی، جامعه در  و استنشان دهند، فراوان 

مردم را در انتظار است که آن توهمات، توهماتی  موّلد ،شود. ناامیدی و شرایط بحرانی جامعهمی
 دهند.میآسمانی قرار  منجی
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 گیری نتیجه
های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت های جدی مباحث مهدویت، جریانیکی از آسیب

رو، بررسی باشند. از ایناست. آنان طبیعتا برای رسیدن به اهداف خود به جذب مرید مجبور می
شناسی هدف این نوشتار بود. نتایج گویای آن های جذب به این مدعیان با رویکرد روانزمینه

است که بخشی از کار مدعیان، با سوء استفاده از خالءهای موجود در بین مریدان شکل گرفته 
ارزش پنداشتن شخصیت مریدان از منظر خود و بحران هویت در بین آنان باعث شده است. بی

توان این رو میروند. از اینها فرو است که آنان برای هویت بخشی به خود، در دام این فرقه
ه از افراد را بیمار محسوب کرد که باید درمان شوند. برخی دیگر از آنان برای رسیدن به دست

اند که البته در دام این هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی، به دنبال پیشرفت بوده
ای دیگر از جذب شدگان، به فکر منافت شخصی خود اند. برعکس، دستهمدعیان گرفتار شده

خامی دیدند. سرانجام گروهی دیگر، بر اثر ها میحقق آرمان خود را در جذب به این فرقهبوده و ت
 گرفتند.معرض فریب و اغوا قرار  و ابتال به روحیه ساده انگاری در  و ناپختگی

 جذابیتهای موجود در خود مدعیان، مانند ویژگی شخصیتی آنان و دراین بین، برخی از زمینه 
گیری، باعث گردیده است که ممتاز در کنار نحوه ارتباط و ویژه هایصفت ودنب دارا و غیرعادی

 مریدانی در اطراف خود جذب کنند.



 

 

68 

ال 
س

ست
بی


کم
وی

ماره
/ ش

 
73

ن  
ستا
/ تاب

140
0

 

 

 منابع
  موعود؟جع؟. مهدی حضرت فرهنگى قم، بنياد ،انحراف پیچک(. 1389)  جواد اسحاقيان،. 1
،   ن، محمد حسنياسیآل  ل بن عباد، مصحح:ي، إسماعالمحيط فى اللغهق(. 1414عباد ) بن اسماعيل. 2
 ، عالم الکتاب. روتيب

  علم. تهران، نشر  نوایی، عبدالحسين تصحيح: ،باب فتنه (.1377لى)عفتح بنعليقلى السلطنه، اعتضاد. 3
، غالمعلى). 4  تهران.  دانشگاه انتشارات و  چاپ ، تهران، موسسههاروان شناسى رابطه(. 1389افروز

ل آماری و  تشخيصى راهنمای (.1389) پزشکى آمریکا روان انجمن. 5  ،DSM-IV-TRروانى  هایاختال
  سخن. تهران، انتشارات ،یانس آوادیس هامایاک و  خو   نيک محمدرضا مترجم:

، تهران، 45 شماره ،«تهران تربيت و  اصالح کانون نوجوانان بزهکاری تحليل»(. 1391) اهلل نصر  نژاد، انصاری. 6
  بخشى.توان و  بهزیستى علوم دانشگاه

7 .، تهران،  ،یاسایی مهشيد و  طاهری فرزانه مترجم: ، روانشناسى توصيفى فرهنگ(. 1385) فرانک برونو
 . ناهيد انتشارات

 انجمن. انتشارات تهران، ،نوجوانان و  کودکان در  نفس عزت افزایش های  روش (.1372) اسماعيل بيابانگرد،. 8

 موجود در مرکز تخصصى مهدویت. جا،بی نا،بی ،القائم کتاب. تا(عليرضا )بی پیغان،. 9

 جا، موسسهبی ،گلپایگانى فرید مترجم: ، االبواب باب مفتاح . (1346) خان مهدی محمد تبریزی، ميرزا. 10
 فراهانى. مطبوعاتى

-15 نسني مرد زندانى غير  و  زندانى افراد بين در  جرم ارتکاب عزت بين و  نفس رابطه» (.1389ذبيحى، ليال ). 11
. تربيتى و  تأمينى اقدامات و  هازندان سازمان ، تهران،95 شماره ،تربيت و  اصالح ،«ساله 55  کشور

 آزاد دانشگاه انتشارات جهرم، ، انسانى علوم و  شناسىجامعه جامع فرهنگ(. 1391) اهلل کرامت ،راسخ. 12
  .  جهرم واحد اسالمى

ینولدبين. 13 ین ،نفس عزت یتتقو  هایروش(. 1381) همکاران و  ر  آستان مشهد، نشر  ،عليپور  مترجم: پرو
 رضوی. قدس

 اسالمى. انقالب اسناد تهران، مرکز  ،ایران در  بهائيت(. 1388) سعيد زاهدانى،. 14

 ، قم، دارالعلم.مبادی العربيه فى الصرف و النحو (. 1387شرتوتى،  رشيد ). 15
 نا.بی تهران، ،گنجى مترجم: مهدی ، نفس عزت(. 1378)  ایلن ،شيهان. 16
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. لنحوالوافى مع ربطه باالساليب الرفعيه و الحياه اللغویه المتجددها .(1367عباس، حسن ). 17  ، تهران، ناصر خسرو
 هجرت. قم، نشر  ، العينق(. 1405)  احمد بن خليل ،فراهيدی. 18
 .نا  بی جا،  بی فرخى، مطبوعات  ،گرایی وکسروی بهائيگری ،گری  بابی تا(.یوسف )بی فضایی،. 19
 ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.تاویل گرایی در انحرافات مهدویت(. 1397فالح على آباد، محمد على ). 20
 ، قم، موسسه دار الهجرة.مصباح المنير .  ق(1414 فيومى، احمد بن محمد ). 21
 ایران. اسالمى جمهوری مایسي و  تهران، صدا ، شناسى ارتباط  (.1392راد، مهدی ) محسنيان. 22

ل سيد مدنى،. 23 یخ .(1391الدین ) جال  قم. مدرسين جامعه ، قم، ایران معاصر  سياسى تار

 تهران، ساواالن. گنجى، و مهدی گنجى حمزه مترجم: ،روانشناسى زمينه .م(2009) همکاران و  ارنست هيلگارد،. 24

تى، محمد ). 25 مجله دندانپزشکى جامعه اسالمى ، «عاقبت: عالمت و ىنید ینگر ىسطح(. »1389محال
 .77، شماره 22، تهران، دوره پزشکان  دندان

یت انحرافى های  جریان نقدکالمى و  بررسى شناخت، (.1395حسين ) حجامى،. 26 قم، پژوهشگاه  ، مهدو
 علوم و فرهنگ اسالمى.

 نا.جا، بیبی ، حيله قبيلهق(. 1429)  قم مدرسين جامعه. 27

، و  مهدی محمد ج،خل مراد. 28  در  ها انگليسى نقش و  طلوعيان پدیده»(. 1393) مهدی محمد روشنگر
یخ پژوهشنامه، «آن گيری شکل . پیام تهران، دانشگاه ،5 شماره ،ایران محلى های  تار  نور

 منابع منتشر نشده
یژه روحانيت، بازخوانى پرونده آقای ح. 1 یت.-دادستانى  و  الف، آرشيوه مرکز تخصصى مهدو

 .پ، آرشيوه مرکز تخصصى مهدویت -______________، بازخوانى پرونده آقای م. 2

یت. -______________، جزوه مریدان ح. 3  الف، آرشيو مرکز تخصصى مهدو

یت ت –ع  یپرونده انحرافات آقا ى، بازخوان______________. 4  ، آرشيوه مرکز تخصصى مهدو

یت-غ یفات آقاپرونده انحرا ى، بازخوان_____________. 5  ت، آرشيوه مرکز تخصصى مهدو

یت.  121تا: کدبی ،فيلم تبليغى بهائيت. 6  موجود در آرشيو مرکز تخصصى مهدو
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2. http://shiraze.ir/fa/news35.  


