
  

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

1395 زمستان ،55شماره ،انزدهمشسال 
ENTIZAR-E-MOUD�QUARTERLY�

Vol. 16, No.55, winter 2017 

  ترفندهاي روان شناختي مدعيان دروغين مهدويت، در ايران معاصر

فروشاني صفري اهللا نعمت
1

  

مسلم كامياب 
2

  چكيده

فربه و انديشه خيز در عرصـه   ايه چيستي و تنوع ترفندهاي مدعيان مهدويت، از جمله پرسمان

هـا در زمينـه ترفنـد     با وجود رويكرد فراگير به پديده مدعيان، كاوش. مطالعاتي مهدويت است

. شناختي مورد مطالعـه قـرار نگرفتـه اسـت     شناسي مهدويت اندك و اين مقوله با رويكرد روان

عيان مهدويت در ايران هاي مد اين جستار با اذعان به اهميت موضوع و با رسالت بررسي ترفند

  .تحليلي به فرجام رسيده است –معاصر و با روش توصيفي 

هاي قضايي مورد اهتمام نگارنـده   ه هاي صوتي و تصويري، پروند برخي از مستندات، نظير فايل

هاي اين  ترين يافته مغز شويي، مظلوم نمايي و ايجاد شخصيت كاذب، از جمله مهم. بوده است

  .روان شناختي مدعيان است  پژوهه در ترفندهاي

شناسي، جذب،  مهدويت، مدعيان دروغين، ترفندشناسي، ايران معاصر، روان :واژگان كليدي 

  .پايايي
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  مقدمه . 1

مدعيان دروغين مهدويت، با سوء استفاده از انديشه مهدويت، همواره بـه عنـوان يكـي از    

اريخ ايران معاصر كه از شـروع  ت. اند هاي اين انديشه سترگ به حساب آمده ترين چالش جدي

گيرد، از اين نوع  اسالمي را در بر مي انقالب پيروزي از تاپس) م1796(سلسله پادشاهي قاجار

به طور ويژه پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران، مـدعيان      . مدعيان مصون نمانده است

تـر   زمان ظهور، بيشها، و تعيين  ، ارتباط با امام زمان، همسري حضرت، تطبيق نشانه مالقات

  . در كانون توجهات قرار گرفته است

تواند مـورد بحـث قـرار گيـرد، بررسـي       در زمينه مدعيان دروغين مييكي از اموري كه   

با مطالعه بر روي منابع مرتبط بـا بحـث   . ترفندهاي مدعيان در جذب و پايايي مخاطب است

. يافت توان دست مي اعتقادي اجتماعي، هاي مختلف سياسي، مدعيان، با انواع ترفندها  از جنبه

مدعي با اين ترفند مخاطب را در . است �ترفند روان شناختي�ها،  ترين اين ترفند يكي از مهم

  .گذارد موقعيتي خاص قرار داده و بر رفتار او به صورت پنهان يا آشكار تاثير مي

امنـه آن عـوام و   ، از آن جهت است كه  د اهميت و ضرورت موضوع ترفند روان شناختي 

كنـد بـا شـناخت كـافي از مخاطبـان خـود        گيرد و مدعي سعي مي خواص مردم  را در بر مي

ديگـر ماننـد   هاي جذب همان مخاطب را به كارگيرد؛ بـرخالف ترفنـدهاي    ها و شيوه تكنيك

بنابراين، شناسـاندن ايـن، نـوع    . باشند ن معتقد ميامدار تر دين اعتقادي كه مخاطبان آن بيش

تواند در شناخت آنان و نحوه مواجهه با آنان و نهادينه سازي رويكرد پيش گيرانـه   ها ميترفند

متعـددي، از قبيـل     همچنـين از پيامـدهاي منفـي   . و مصونيت زا، كمك شاياني داشته باشـد 

 مهـدويت  گرايانـه  نجـات  انديشـه  تخريـب  و شـيعي  جامعه هاي ظرفيت هدردادن گرايي، فرقه

  .جلوگيري كند

يدن به تنوعات مختلف ترفندهاي مدعيان دروغين و روشمند كردن مطالعات سامان بخش

اي روشـمند در بـاب    در مطالعـه . هاي ديگر ترفندشناسي است در اين زمينه، از جمله ضرورت

، بايسـتي آگاهانـه تمـايزات و تنوعـات       موضوع مدعيان دروغين و بالخصوص ترفند شناسـي 

   .شمرد ترفندهاي مدعيان دروغين را بر

هدف اصلي اين مقاله، با توجه به منابع موجود، بررسي ترفنـدهاي مـدعيان دروغـين بـا رويكـرد      
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نيز در صدد پاسخ به اين سوال است كه اين نوع ترفنـدها  از چـه جنبـه هـايي     . 1روان شناسانه است

پايـايي  اي بـوده و آيـا ترفنـدها در     تواند قابل بررسي باشد ؟ نقش ترفندها در جذب تا چـه انـدازه   مي

تحليلي  بـا تطبيـق    -اين نوشتار  با روش توصيفينقشي داشته است يا خير؟  مريدانوماندگاري 

  . هاي عيني تدوين يافته است بر نمونه

  پيشينه شناسي . 1-1

در حوزه مطالعات مدعيان دروغين مهدويت در ايران معاصر با رويكـرد روان شناسـي؛ دو   

آثاري كه به ترفندهاي مدعيان دروغين مربوط اسـت؛  ) الف :نوع اثر بايد مورد توجه قرار گيرد

در مـورد نـوع    .گرايي مورد بحث است آثاري كه در زمينه انحرافات روان شناختي و فرقه) ب

اي  هـاي فرقـه   اول، كتاب مستقلي يافت نشد و ترفندهاي مدعيان اين نوشتار از ميان كتـاب 

؛ )1388 :جمعي از نويسـندگان  ( �ژراههك� ؛)تا بي:حجامي ( �به سوي انحراف�مهدوي مانند 

ها استخراج گرديد كـه بـه    ها و فيلم و  برخي پرونده) بي تا: جامعه مدرسين قم( �قبيله حيله�

، �ما نميا درها  فرقه�اما در نوع دوم، تنها به دو اثر. 2اي ندارد مباحث روان شناختي هيچ اشاره

: اسـتيون (4نوشته استيون حسن�گسستن بندها�و) 1385:سيگنر ( 3نوشته مارگارت تالر سيگنر

در اين دواثر .هر دوكتاب توسط ابراهيم خدابنده ترجمه شده است . توان اشاره كرد مي) 1392
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزم به ذكر است مراد از مدعيان دروغين مهدويت شامل تمام ادعاهاي حوزه مهدويت مانند ادعاي .  1
   .است... هاي ظهور و  امامت، مالقات، تطبيق نشانه

هاي تاريخي و اعتقادي نگاشته شده است،  هدوي  معاصر، كتابهاي م گفتني است  در پيوند با فرقه . 2
 گري شيخي« كتاب چهاردهي، مدرسي مرتضي ؛»التاريخ في البابيون« كتاب الحسن، عبدالرزاق مانند

  .اند را تاليف كرده» بهاء و باب محاكمه« كتاب مصطفوي، حسن سيد عالمه يا» گري بابي و
تر  اي او بيش اي در آمريكا بوده است كه مطالعات فرقه ضد فرقه روان شناس.) م2003م(خانم سينگر.  3

اين كتاب كه حاوي سه فصل است، در فصل اول بـه مسـئله فراينـد مغـز     . بر مسئله مغزشويي است
پردازد و در فصل سـوم   كنند، مي ها چگونه عمل مي در فصل دوم به بحث فرقه. كند شويي اشاره مي

  ).برگرفته از مقدمه كتاب(اشاره دارد ها  هاي نجات از فرقه به راه
 .آمريكاسـت  در اي ضـدفرقه  نهادهـاي  عالي ومشاور  شناسي روان رشته التحصيل فارغ حسن، استيون .4

 هـاي  راه سـپس  و كشند مي »بند« به را پيروانشان ها فرقه  كند مي اثبات »بندها گسستن« كتاب وي در
 فرقـه  مـدل  از آن جـاي  جـاي  در و كنـد  مـي  تفسير و تعريف مخاطب براي را بندها اين از گسستن
تـر بـر مسـئله كنتـرل      تمركز اين كتاب بيش .آورد مي مثال بوده، ها آن بند در ها سال خود كه مونيسم

.ذهن است 
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امـا بـه    ؛ها اشاره شده است تنها به مباحث روان شناسي مغز شويي و چگونگي رهايي از فرقه

توان ادعا كرد به طـور ويـژه بـه     ، ميبنابراين.  اي نشده است اشارهها  ترفندهاي مختلف فرقه

تواند به  ترفندهاي مدعيان  با توجه به نگاه روان شناسي پرداخته نشده؛ لذا نوشتارپيش رو مي

  .عنوان اولين گام در پيشبرد اين ايده باشد

  روش تحقيق. 1-2

وغين است، برخـي از  رهاي مدعيان د كه اين پژوهش در صدد بررسي ترفند باتوجه به اين

تر به مدعيان پـس از پيـروزي انقـالب     و برخي غير مشهوركه بيش رعيان دروغين، مشهومد

  .اسالمي ايران اشاره دارد

رو، بـه دو   جا كه از برخي مدعيان در منابع مكتوب  اسمي به نيامـده، نوشـتار پـيش    از آن

�مكتوب�روش 
،  در روش مكتـوب، مـدعيان  بابيـت   . جمع آوري شده است �غيرمكتوب�و  1

هاي انحرافي پس از انقالب  اسـالمي  ايـران مـورد اسـتفاده قـرار       ائيت و برخي از جريانبه

هـاي   هـاي  مـدعيان و فـيلم    برخي پروندهاز گيري  در روش غير مكتوب با بهره. گرفته است

هاي انحرافي و معاونت تبليـغ   گروه فرقه ،ها كه در آرشيو مركز تخصصي مهدويت موجود  آن

ها  شدر هر دو روش با  توجه به گزار است؛ ترفندهاي آنان استخراج گرديدو ارتباطات موجود 

  .با مباحث روان شناختي بررسي و تحليل گردد مرتبطتالش گرديد شگردهاي 

 است؛ معاصر ايران مختص كه پژوهش وزماني مكاني محدوده به توجه قابل ذكر است، با

تـري، از جملـه ارتبـاط     جـامع  اطالعات اسالمي، انقالب دوران در مدعيان وضعيت  زمينه در

 نهادهاي ناحيه از امكاني چنين كه بود نياز مستقيم با مدعيان  و امكان دسترسي به آنان مورد

 .ها و پرونده مدعيان بسـنده شـد   نگرديد و ناگزير به منابع با واسطه، مانند فيلم فراهم مرتبط

در حـوزه مباحـث روان شـناختي     هاي تخصصي ناگفته نماند كه مقاله پيش رو در صدد بحث

تبيين اين نكته بوده كه تنها وجه تمايز ترفند روان شناختي با ديگر ترفندها،  نبوده؛ بلكه در پي

  . ها از سنخ روان شناسي است شناسايي آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ايـن رو  . ، منابعي است كه بـه طـور رسـمي توليـد و انتشـار شـده اسـت        »منابع مكتوب«مراد از  .1
.به حساب آمده است » منابع غير مكتوب«اي آنان جزء ه هاي مدعيان و گزارش پرونده
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  جايگاه شناسي مباحث روان شناسي درجذب مخاطب. 1-3

: ، عبـارت اسـت از  1ارد مه يـر چتعاريف مختلفي دارد كه بنا به تعريف ري شناسي علم روان

ارنست و (هاي حافظه آدمي به منظور درك رفتار وي  هاي ذهني و ساخته تحليل علمي فرايند

توصيف، فهم و درك، پيش بيني و كنترل رفتار  اين علم  هدف). 1004ص: 2009همكاران، 

ان امروزه علم روان شناسي در موضوعات مختلف حضور جـدي و كـار بـرد فـراو    .استانسان 

هاي انساني كاربرد فراوان دارند؛ مثال روان  هاي اين علم در مولفه به عنوان نمونه شاخه. دارد

شناسـي احسـاس و    شناسي انگيزش  و هيجـان، روان  شناسي شايعه، روان شناسي ترس، روان

كاوياني،  (ايفاي نقش كنند  �انسان�توانند در گستره  شناسي اجتماعي؛ همه مي ناادراك، و رو

كه مباحـث روان   تواند مورد توجه قرار گيرد؛ اين مي اما آنچه در بحث پيش رو). 2ص: 1387

است كه استفاده خوب و بد را از آن   شناسي در بسياري از ابعاد زندگي، همچون كاردي برنده

سازد؛ به طوري كه در بحث از مدعيان دروغين و ترفندهاي جـذب، بـا توجـه بـه      مي ممكن

شود كه اين، خود، گوياي جايگـاه   ها نمايان مي آمد، تصويري از اين شگردمواردي كه خواهد 

  .اين علم در جذب و پايايي مريدان است 

  ترفندهاي روان شناختي . 2

جا از  هاي مختلف تقسيم بندي گردد؛ اما در اين تواند از جنبه هاي  روان شناختي مي ترفند

:به آن نگاه شده است)  ان فرقهثابت ماندن در مي( �پايايي�و  �جذب�دو زوايه 

  ترفندهاي جذب . 1 -2

ترفندهايي است كه مدعي در ابتداي كار تشكيل گروه يـا فرقـه انحرافـي از آن اسـتفاده     

هايي اشاره  كه به نمونهآيد؛  كند و به عنوان اولين مرحله از كار تشكيالتي او به حساب مي مي

  :شود مي

  انتساب دروغيناعتماد سازي كاذب با ابزار . 2-1-1

 ميـان  پيونـد  سـاز  زمينـه  اعتمـاد  .است �اعتماد سازي كاذب�مدعيان  ييكي از ترفندها

در  شـود و  مـي  آغـاز  مادر و نوزاد ميان رابطه يعني رابطه، نوع ترين نزديك از كه هاست انسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. richard mayer 
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اعتماد نقش زير ساختي در الگوهـاي رفتـار   . كند هاي زندگي سرايت مي ادامه به ساير عرصه

ها دارد؛ چرا كه در مشاركت، همكاري، و پذيرش اعتقاد، آنچه بيش از هر امري  رتباطي انسانا

 اريكسون اريك مشهور، شناس روان. تعيين كننده است، اعتماد مخاطب به طرف ارتباط است

 و دانـد  مي شخصي رابطه هرگونه اساسي مبناي را �اعتماد�، در نظريه رشد، )م1902-1994(

 شخصـيت  ايجـاد  و سـازگاري  و انطباق در اصلي عوامل از را يكي اعتماد شدر و گيري شكل

كه بتوانند اعتماد مقابـل   مدعيان به خاطر آن ).245ص : 1385شولتر، (آورد  مي شمار به سالم

و مريـد  را جلب كنند، با زير پـا گذاشـتن شاخصـه صـداقت بـا انتسـاب دروغـين؛ در جـذب         

دين معنا كه براي تاييد كالم واعتقادات خود، مطالب مـورد  ب. كنند پذيري  ادعا تالش مي باور

، هم  به اعتماد الزم  برسـد و  مريددهند  تا  سياسي  نسبت مي -ادعا  را به شخصيتي علمي 

ه  ، از اين ترفند اسـتفاد 1در ميان مدعيان، احمد اسماعيل بصري. ببرد هم به عظمت مدعي پي

  .فراوان كرده است

ي خود مـدعي  هااعبراي تاييد ادها  آنمدعي يماني توسط مريدان  در مستند ساخته شده 

) ها از مراجع عراق و آيت اهللا شناخته شـده اسـت   كه به گفته آن(هستند شيخ محمد يعقوبي 

كـد   تـا،  بـي : مسـتند دو قسـمتي يمـاني موعـود    ( يماني را تاييد و بـا او بيعـت كـرده اسـت     

اين درحالي است كه اوال ) ز تخصصي مهدويت انحرافي مركهاي  موجود در گروه فرقه16:الف

بـر مطالـب   رديـه اي  اين نكته تنها ادعا است و ثانيا خود طرفداران يماني مانند ناظم العقيلي 

تـاليف  ) 1426: العقيلي(الفكر االسالمي و الفكر الديمقراطي  ةملحم اين روحاني عراقي با نام

  .كرده است

، به علمـاي عـراق بسـنده نكـرده، بلكـه  بنـا بـر        اين جريان، براي هموار كردن راه خود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سـال  حـدود  در وي .صـيامر  قبيلـه  از »بصـري  اسماعيل احمد« نام به است شخصي جريان، مؤسس .1
 .م1999 سال در و شد متولد بصره استان زبير، از شهرستان توابع از هوير نام به اي منطقه در .م1973

 وي، مـورد  در. )175 ص: 1390 كثيـر،  آل ،حيدري(  شد التحصيل فارغ بصره سيمهند دانشكده از
اسـت كـه    »فرزنـدي امـام  «و »يمـاني « ترين ادعاهاي وي از مهم كه شده مطرح ادعاها از اي مجموعه

يماني، موعود «و » ادله جامع يماني«توان در دو جزوه با عنوان  هاي او را مي مجموع ادعاها و ديدگاه
 اي ويژه توجه الزمان، آخر روايات در ايرانيان نقش دليل به جريان اين. جست و جو كرد »حجت اهللا

 و نيـرو  هزار 12 با ظهور هنگام  بايد و است »يماني« كه ادعا اين با وي. است داشته  ايران سوي به
 .پرداخته است ايران كشور در خود انحرافي افكار تبليغ به كند؛ خروج طالقان از جنگي مرد
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در تبليغ خود با اسم بردن برخي از علمـاي ايـران   ) 16ص: 1394سراب، (هاي رسيده  گزارش

  : گويد مي �ح ـ م �كه فردي به نام در صدد تاييد اين جريان است؛ چنان

شسـته  را در خواب ديدم كه متواضعانه بر روي صندلي ن ]برد اسم مي[يكي از مراجع 

داليل يماني چيست؟ من هم داليـل را بيـان كـردم؛ سـرش را     : به من گفت. است

  ).18ص : همان(تكان داد و انكار نكرد 

حجيت رويا قابل خدشه است؛  ؛در حالي كه عالوه بر عدم امكان راستي آزمايي اين رؤيا 

قـرآن،  (گانـه،   ارچه ادله از يكي وسيله آن به استنباط شرعي، احكام اثبات در اولي اصل زيرا

حكمـي   بـر  كـه  روياهـايي  .نيسـت  مقبول آن از خارج دليل هر و است )عقل و سنت، اجماع

  .باشد مي اعتبار خصوصاً اعتقادي داللت كند، فاقد

 نبـوده  قائل روايت و نص برابر در خواب اعتبار به كسي شيعه، فقهاي و متكلمان ميان در

 حـدود  طي مباحثي مجلسي عالمه و قمي يرزايحلي، م مرتضي، عالمه نمونه سيد به عنوان

 ؛13 ص ،2 ج: 1405: مرتضـي سـيد  : اسـامي  ترتيب به( اند  كرده بيان را خواب و رويا اعتبار

 ،58 ج: 1403مجلسي، و 496 ص ،1 ج :1378 ،)قمي ميرزاي( گيالني ؛ 98ص: 1401 حلي،

  . )238 ص

 6خـدا  رسـول  قالب در ار شيطان تمثل عدم روايت كه كسي به پاسخ در حلي، عالمه

  : گويد خواند؛ مي مي

 عنـوان  هـيچ  باشـد، بـه   مخالف :بيت اهل دستور ظاهر با رويا و خواب از آنچه  

 توان است، مي موافق :بيت اهل دستورات ظاهر با نيز را آنچه و شود نمي پذيرفته

 ديـدن  و باشـد  نمـي  نيـز  هـا  خـواب  از دسته اين از اطاعت در وجوبي كرد؛ اما تبعيت

  ).98ص: 1401 حلي،( كند نمي واجب ما بر را اطاعتي خواب در 6پيامبر

  : فرمودند 7صادق امام كه روست اين از

�.شـود  فهميده خواب با بخواهد كه است آن ازتر  علمي و عزيزتر خدا، دين
1
كلينـي  (

  )482ص 3ج1407

تـوان   و مـي  بنابراين، استناد به خواب آن هم در مسائل اعتقادي، كامالً قابل خدشه است

  .ازآن به عنوان نوعي ترفند، جهت تاييد ادعاي مدعي استفاده كرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .»نْ ينَفَإِنَّ دزُّ ملَّ أَعج زَّ وع رَى  أَنْ  اللَّهي  م  يفالنَّو«.  
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�ع ـ ي �نمونه ديگراز اعتماد سازي جريان 
كه نوار سـخنان او بـه    او با ادعاي اين. است 1

  : گويد دست مقام معظم رهبري رسيده و ايشان سخنان وي را تاييد كرده است، مي

االن موضوع كاروان مطرح است
2

تاني در جمع هستند كه ايـن موضـوع را بـه    ؛ دوس

رسـانند؛ هـم سـي دي را     هـم نـوار را مـي   . رسـانند  گوش رهبر معظـم انقـالب مـي   

  ).127ص: تا حجامي، بي(رسانند  رسانند؛ هم نامه و هم پيغام مي مي

 .اي به دادگاه ويژه روحانيت اين انتساب را رد كـرد  البته دفتر مقام معظم رهبري طي نامه

، موجود در معاونت تبليـغ و ارتباطـات مركـز تخصصـي     4ص: تا مدعي، بي اين بريخ بولتن(

  ). مهدويت

هنگام رو به رو شـدن بـا آن، چنـد      براي برون رفت از اين ترفند، ضروري است مخاطب

در اين نحوه اعتماد سازي چه چيزي يا از چه كسي نقل شـده  : پرسش اساسي را مطرح كنند

  توجه كنيم  يا آنان را  در موضوع مورد ادعا، قابل اعتماد بدانيم ؟است؟ چرا بايد به مدعيان 

تواند به عنوان  ميها  بر فرض اين كه اين افراد در تكنيك خود صادق باشند؛ آيا ادعاي آن

  يك ارزش ديني و اعتقادي مورد پذيرش قرار گيرد؟ 

  بودن ادعا يا مرحله. 2-1-2

از لحـاظ بـار   تر شروع و  دعاهاي جزئي و ملموستر خود، از ا مدعيان براي ادعاهاي بزرگ

ادعـاي  زمينه پذيرش را در بين مخاطب فراهم كرده و سـپس  پس از بررسي ابعاد آن، رواني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در و شـهرگذراند  ايـن  در ديـپلم  سـطح  تا را خود تحصيالت تهران؛1344 سال متولد »ي ـ ع« آقاي 1
 او بـراي  كـه  مشـكالتي  دليـل  به اما شد؛ مشغول تحصيل به تهران دانشگاهاي از يكي پزشكي رشته

 و دانشـجويان  بـراي  سـخنراني  جلسـات  برگزاري سپس با وي .گشت اخراج دانشگاه از آمد، يشپ
 ماننـد  مبـاحثي  طـرح  بـه  و كرد جمع خويش گرد به را افرادي كم كم مذهبي  هيئات در و بسيجيان
 دولتي مسئوالن بعضا و جوان افراد استقبال با وي  جلسات .پرداخت غيبت عوامل و واليت توحيد،

 بحث اين ادعاها از يكي كه كرده مطرح را هايي ادعا خود، هاي تر سخنراني بيش در او. گرديد ور روبه
 هـاي  نعمـت  در 4 زمـان  امـام  از انتفـاع  است سپس مدعي وي. است زمان امام از »خاصه انتفاع«

 رجعـت  از يكي جزو ؛ وهمچنين)66 ص: تا بي حجامي،( است 7خضر حضرت و او آن از خاصه
  .) همان( باشد مي ظهور عصر در كنندگان

موضوع كاروان سلسله مباحث وي در پيوند با امام حسين مي باشد كه در قالب چهل شب با كاروان  .2
  حسيني به چاپ رسيده است 
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در ابتـدا، بابيـت و نيابـت امـام      1علـي محمـد شـيرازي   مانند كنند؛  تر خود را مطرح مي بزرگ

 به كردند، پيدا اعتقاد شيرازي مدمح علي به ابتدا كه كساني از بسياري. را ادعا نمود 4زمان

 است؛ 4زمان امام شناخت براي پلي او كردند مي فكر و بودند 4زمان امام شناخت دنبال

 طرفـداران  از از همـين رو، برخـي   .كردنـد  پيـدا  گـرايش  بـاب  محمد علي به دليل، همين به

 ادعـاي  او هكـ  شنوند مي وقتي.) ق1268م( �يزدي عبدالخالق مال� مانند شيرازي، محمد علي

، 1ج: 1363بامـداد، ( گردانند برمي روي او از كرده تبديل �مهدويت� ادعاي به را خود �بابيت�

در  وكنـد   مـي  نبـوت  ادعاي 1265 سال در وي در ادامه از ادعاي اوليه فراتر رفت؛). 327ص

  ).98ص: تا فضايي، بي! (كند مي معرفي خداوند جوهر و ذات عنوان به را خود نهايت

 مهـدويت  ادعـاي  ابتـدا  همـان  از شـيرازي  محمد علي توان حدس زد كه اگر ديد ميتر بي

قابل ذكر است كـه  . بود سخت مردم براي هواداران شيخي او و موضوع اين پذيرش كرد، مي

مبلغان بهائيت در پاسخ به اين سوال كه چـرا علـي محمـد شـيرازي از همـان ابتـدا ادعـاي        

ــي   ــت؛ م ــرده اس ــوت نك ــدويت و نب ــ مه ــد گوين ــد، او از قاع ــت  درت ــرده اس ــتفاده ك يج اس

http://www.radiogoftogoo.ir/shobadyeshoom(اي كـه تنهـا دربرخـي مـوارد فقهـي       ؛ قاعده

توان ايـن عمـل علـي محمـد      بنابراين، مي. شود و در تاريخ بعثت انبيا سابقه ندارد استفاده مي

  . شيرازي را نوعي ترفند به حساب آورد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـه  شـيراز  در .ق1235 محرم اول وي،. است بابيه فرقه مؤسس بزاز، رضا ميرزا فرزند شيرازي، محمد علي .1
(  خوانـد  درس شـيخيه  سران شاگردان از عابد شيخ نزد و كرد طي شيراز در را ييابتدا تحصيالت. آمد دنيا

 درس در و رفـت  عـراق  به آن، از پس. پرداخت تجارت به بوشهر در سال پنج وي. )74ص: 1352فيضي،
  .)100- 80: ص: همان( گرفت قرار خود استاد توجه مورد و كرد شركت رشتي كاظم سيد

 هيجـده  و) 113:همـان  ( كرد بابيت ادعاي باب، محمد علي) .ق1259م( رشتي كاظم سيد مرگ از پس
: همـان ( گرفتنـد  را وي بودنـد، اطـراف   مـذهب  شـيخي  همگي كه رشتي كاظم سيد شاگردان از نفر
 مهـدي « را خـود  بـاالتر،  ادعاي با .ق1260 سال در بابيت ادعاي از بعد اندكي محمد علي. )129ص

 ن،اسياسـتمدار  كه آمد وجود به ايران در هايي ناامني و شورش ،باب ادعاي با همزمان. خواند »موعود
 شـعبان  در تبريـز  درميـدان  بـاب  محمـد  علـي  سرانجام. گرفتند او تصميم اعدام به اميركبير جمله از

 مبهم غالباً محمد علي ادعاهاي و عقايد. )17، ص1ج:1375طباطبايي،  حسيني ( گرديد اعدام .ق1267
همـان،  ( شخصـي  دعـاوي  از اي پـاره  و صـوفيان   باطنيـان،  شيخيان، آراي از  است وتلفيقي پيچيده و

 سـجادي، ( اسـت  شـده  اشـاره  بـدان  بابيه منابع در و ثابت وي مهدويت و بابيت ادعاي ؛ اما)19ص
  .)35ص ،11ج :1381
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�گ ـ ف �نمونه ديگرخانم
جذب مريدان از اين تكنيك استفاده  همسري امام، براي مدعي 1

  :گويد وي مي.  كرده است

 جلسـه  عنـوان  به داديم، تشكيل خود منزل در را جلساتي بعد به 63 سال همان از  

 بـا  را خـود  ارتبـاط  قضـيه  رويـا  و خـواب  از اسـتفاده  با بعد و خواني روضه و موعظه

 ازدواج آينـده  در 4زمـان  امام با كه كردم ادعا پس از مدتي و كردم مطرح حضرت

هاي انحرافـي   انحراف، موجود در گروه فرقه  مستند روزنه: تا كريمي، بي( كرد خواهم

  ). مركز تخصصي مهدويت

  .نمايد گام به گام اين خانم در ادعاي خود بديهي مي ترفند

  گيري ارتباط.  2-1-3

  . معادل است ��Communication انگليسي با واژهو  افتعال باب از است عربي اي واژه ارتباط

ــي ييندآفر را طتباار ،لندوها رلكا  ــد مـ  دفر يك از كمحر يك لنتقاا آن فهد كه دانـ

: 1380 راد، محســنيان( اوســت رفتار تغيير رمنظو به )گيرمپيا( يگرد ديفر به  )رـــگطتباار(

 شناسـي  ن  روا ديـدگاه  از ارتبـاط : اسـت  معتقـد  انساني هنر كتاب در سيندگرن هنري. )44ص

  . )45 ص :همان( باشد معني انتقال متضمن كه شرايطي تمام حاوي است فراگردي

  : هايي است؛ از جمله شناسان، ارتباط خوب داراي مولفه ن  از منظر روا

ويژگي شخصيتي و نيازهاي رواني و اجتماعي مخاطب در نظر گرفته شـود؛ چراكـه    .اول

فطرت، محبت پذير و قهر ستيز يا تكريم پـذير و دوسـت دار محبـت    ها  از لحاظ  همه انسان

  . باشند مي

هاي گوناگون، از جمله در قلمرو رشد  تواند در زمينه پيام مي ؛موضوع و محتواي پيام. دوم  

ها و معيارهاي اخالقي  عواطف و احساسات در حوزه شناختي و ذهني و در عرصه تفهيم ارزش

  .و اجتماعي مطرح باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـده  دارد كه خواب نما  به بعد عنوان مي 1363او از سال . تهران داراي مدرك ديپلم است1330وي متولد  .1
لذا نه جلد كتاب در اين زمينـه گـرد   .  به او امر شده كه براي حضرت تبليغ نمايد 4و از طرف امام زمان

اگـر مـن سـه نفـر مثـل تـو       : وي مدعي است كه حضرت به من فرمودنـد . آوري و به چاپ رسانده است
).143- 142ص: تا بيجامعه مدرسين قم، ! ( داشتم، تا حاالآمده بودم
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اوقات فراغـت  . محيط آرام و سالم، سازنده است ؛شرايط و موقعيت برقراري ارتباط. ومس 

ها و تعطيالت بهترين زمـان بـراي    معموال اواخر هفته. هاي ارتباط است يكي از بهترين زمان

  ).12-3ص : 1383 ،افروز( برقراري ارتباط است 

باط گيري به جذب نيرو اقـدام  مدعيان دروغين با توجه به سه ويژگي مذكور در فرايند ارت

با انتخاب كودكان و نوجوانان حاشيه  �طرح روحي�به عنوان نمونه بهائيت در قالب . كنند مي

انسان دوسـتانه، دسـت بـه آمـوزش مفـاهيم       ـبه اصطالح  ـ يكي از شهرهاي كشور با اقدام 

ام، در روزهـاي  هاي اجتماعي زده و با محتواي تبليغي بهائيت در محيطي آر اخالقي و مهارت

موجـود    121كد: تا فيلم تبليغي اين گروه، بي(است  هفته به جذب اقدام نموده 18جمعه، طي 

اين طرح، طرحي تبليغي است؛ امـا ابزارهـاي آن كـامال    ). در آرشيو مركز تخصصي مهدويت

و اجتمـاعي   ،هاي زيسـتي، عـاطفي   نفره با توجه به ويژگي 17اين گروه . روان شناختي است

  ها درك كرده و در ارتباطات خـود آن  هاي آن كان و نوجوانان، تمايالت و عاليق و انگيزهكود

هاي انسان، نياز به توجـه،   توجه داشت كه از جمله ويژگيبايد به اين نكته . را به كار برده اند

تر اسـت بـه ويـژه در     در كودكان و نوجوانان اين احساس قوي .تكريم، صفا و صميميت است

هاي محروم و فاقد عطوفت و همبستگي خانوادگي زندگي  و نوجواناني كه در خانوادهكودكان 

  . كنند مي

ها كـه   اي كه مبلغان اين جريان، با ورود به پارك نمونه ديگر جريان يماني است؛ به گونه

گيـري كـرده و پـس از     تري هستند، با مخاطبان ارتبـاط  مردم در آن جا داراي فشار ذهني كم

و در ايـن تبليـغ     ليه براي القاي پيام خود، به روايات معصـومين اسـتناد جسـته   گفت گوي او

 اند نماز جمعه برگزاركرده ،نفر را جذب كرده و پس از جذب در منازل فريب خوردگان تعدادي

ي تحليلـي شـيرازه   ، كليپ اين مستند برروي خبرگزار http://shiraze.ir/fa/news: ك.ر(

  ).توسط سيماي فارس بارگزاري شده است

  القاي ماهيت ماورايي . 2-1-4

 �القـاي هـويتي مـاورايي   �تـوان آن را   در ميان مدعيان، ترفند ديگري وجود دارد كه مـي 

هاي ديگر معرفي كند  بدين معنا كه مدعي، خود را انساني ويژه و متفاوت با انسان. عنوان كرد

اين القا به دليل سهل بودن، ! م ملكوت  دارد و داراي قدرتي برتر و ويژه استكه دستي در عال

. ن در ميان مدعيان مشاهده شده است و آن، در واقع  نوعي عـوام فريبـي اسـت   ابه طور فراو
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، تاييد امور مدعيان به دست اهل بيت  ، علم آموزي مستقيم از اهل بيت ، شفاي مريض معجزه

في ديگر، از لحاظ رواني در عصـر غيبـت امـام معصـوم، اگـر مـردم،       از طر. از جمله آن است

در عوالم ارتباط دارد و بر روي زمـين داراي   :د كه  با حضرات معصوميننشخصي را ببين

نمونه اي از اين القائات بـه شـرح   .  دنشو اي است به صورت مضاعف جذب او مي قدرت ويژه

  : ذيل است

  غيب گويي. 2-1-4-1

هـا، نـه    الي سـخنان خـود مطـالبي را بـه عنـوان ديـده       رتباط، در البهمدعي ا �ع ـ ي �

  : كند؛ به عنوان نمونه هاي خود معرفي مي شنيده

عقايدم بر اسـاس آن  . كنم ها رامطرح مي بنده در خالل سفرها چيزهاي ديدم، ديده  

ها  ، نه خوانده هاست بر اساس ديده. ، نه چيزهاي كه خواندم ام چيزهايي است كه ديده

  ).5، ص 11جلسه : تا نظام عالم، بي(

، غيب و الهام و  شود منشاء مطالب وي از اين بيان و بيانات ديگر وي، به خوبي معلوم مي

ها زماني  ها، بايد گفت، اين ديده اين تنها ادعا است؛ اما درزمينه اعتبار اين ديده. مكاشفه است

عقل يا معصوم عرضه و به كمك آيـات و   تواند ارزش داشته باشد كه كشف و يا الهام، به مي

جالب توجه ايـن كـه خـود    . روايات ارزش گذاري شود؛ و االّ از مكاشفات شيطاني خواهد بود

عالوه براين، ). 7، ص1جلسه  :همان(ها  اذعان دارد  مدعي به خطر پذيري و انحراف در ديده

گفتن، ارزش علمـي پيـدا    ها را دارد و به صرف هاي يك فرد براي ديگران ارزش شنيده ديده

بي تـا،  : حجامي(كه عاملي خارجي، مانند معجزه صحت آن را تضمين كند  كند، مگر اين نمي

  ).35ص

  !شاگردي نزد معصومان. 2-1-4-2

  تواند جزء القاي ماهيت ماورايي قرار گيرد، آموزش نزد معصومين است يكي از مصاديقي كه مي

مطلبي  هم او غير از و است شده ند كه شهيدك مي درباره معلمي صحبت �ي –ع �آقاي 

: چهل شب با كاروان حسيني، بـي تـا  (شده است  شهيد قبل سال 1400 كه گيرد؛ معلمي نمي

از مطالـب  ). همان(اين معلم طبق گفته وي، قرار است به ايشان فقه هم ياد بدهد ). 210ص،

. ايد يكي از معصـومان باشـد  مذكور اين ادعا برمي آيد كه معلم وي انساني معمولي نبوده و ب

ها و كنايـه هـايي كـه در     اين مطلب اگر چه به صراحت در سخنان وي نيامده است؛ از اشاره



  

87

ها
ند

رف
ت

 ي
خت

شنا
ن 

روا
 ي

دع
م

ي
ن

ا
 

وغ
در

ي
 ن

دو
مه

ي
 ت

…

  !است 3آيد معلم وي حضرت زهرا مي البه الي مطالب وي وجود دارد؛ چنين بر

  ارتباط با عوالم ملكوت . 2-1-4-3

اظهـارمي   �ع ـ ي �ت؛ چنان كـه  ارتباط با عوالم فرازميني از ديگر ترفندهاي مدعيان اس

كند كه هميشه در حال رفت و آمد به عوالم باال و حتي فراتـر از عـالم ملكـوت اسـت و جـز      

او مـدعي  . كسي توان حضور در آن عوالم را نـدارد  7و حضرت خضر 3وي،حضرت زهرا

گيرند  مي است، نور وي به اندازه اي است كه در عوالم باال، بعضا نور وي را با نور ائمه اشتباه

بودم و اجازه يافتم زمينـه سـاز ظهـور حضـرت      3من پشت سر حضرت زهرا : گويد  مي و

  ). 169-168ص: 1388ژراهه، ك( .باشم

با شمشير علوي به جـان دشـمنان اهـل    �نامبرده ادعاهاي ديگري نيز داشته است، مانند 

؛ � گرفتـه شـده اسـت    تعبير خـواب از شـيعه  �؛ �هنگام احتضار مرا خواهيد ديد�؛ �افتم بيت مي

دشمنان غير انساني در تدارك حمله بـه ايـران    �؛�هاي دوقلو را ساحران سرنگون كردند برج�

  ).88-55ص : حجامي، بي تا(  �حمله شياطين به قم و مشهد�و  �اند

شود، انتزاعي است كه هـيچ ارزش و معرفتـي در آن وجـود نـدارد و      مي جمالتي كه از وي صادر

باشد؛ اما به اين ترفند، از آن جهت كه مدعي با ادعاي ارتباط با ملكـوت و امثـال آن   قابل اثبات نمي 

 ديگـر  و مخاطب ماند اومي ذهن شود؛ در مي نزد مخاطب شخصيتي ويژه و منحصر به فرد محسوب

، �يع ـ  �برخـي از مريـدان    به طوري كـه   .كند قبول آن برخالف را مطلبي گونه هيچ نيست حاضر

تنـدي نسـبت بـه    هاي  مي شود، بر نمي تابند و موضع گيري مدعي ايناز دهايي كه به هيچ وجه نق

  .اند منتقدان داشته

  سوء استفاده از انگيزه پيشرفت . 2-1-5

1انگيزه پيشرفت�
به انگيزه دروني فرد براي رسيدن به هدف يا دستيابي به درجه معيني  �

و معمـوال بـا نيـاز بـه خـود      ) 55ص: 1385برونـو،  (از شايستگي در يك كـار، تعريـف شـده    

درافرادي كه نيازشـان بـه پيشـرفت    . همراه است) فعليت رساندن ظرفيت وجودي(شكوفاهي 

 هاي اين مسـير راتحمـل كننـد    بسيار زياد است، معموال حاضرند دست به خطر زده و سختي

  .بگيردبر  تواند  امور مادي و معنوي را در اين انگيزه مي). همان(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 achievement motive. 



88

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

55/ 
ن

تا
س

زم
 

13
95

  

 ،سـلوك  و سـير  هـاي  كـالس  قالب در انگيزه دروني افراد  استفاده از اينبا سوء  مدعيان

 و داراي انگيـزه رشـد   4زمـان  امـام  هددلدا كه را حضرت، افرادي با مالقات و نفس تزكيه

 معنويـت  ارتقاي كسب و براي  جريانات، اين مريدان از بسياري لذا. كنند مي جذب اند، معنوي

  .اند گذاشته خطر پر ميدان اين به پا

سـان  اشن اما اگر در مواردي كه انگيزه پيشرفت معنوي در افراد وجود نداشـته باشـد، روان  

، �آگاهي دادن از نتيجـه �، �ستايش�، �كيفر�، �پاداش�هاي بيروني  مانند  معتقدند با محرك

  ). 221، ص1ج: 1383شعاري نژاد، (1توان انگيزه افراد را تغيير داد مي

توان با بررسي مختصري از كارنامـه   ، مي�آگاهي دادن از نتيجه�به عنوان نمونه، درمورد 

�الف ـ ت  �مدعي
كه هركس  كند  اودر بياني در جمع مريدان ادعا مي. اين ادعا را اثبات كرد 2

كند كـه حـد و حسـاب     ماه تا يك سال چنان علمي پيدا مي 6در جلسات او شركت كند، بين 

هاي انحرافي مركـز تخصصـي    جود در آرشيو گروه فرقه، مو26كد  ،تا بي: فيلم مدعي ! (ندارد

  ). مهدويت

  شخصيت سازي كاذب مدعي. 2-1-6 

اين واژه بـه نقـابي اشـاره دارد كـه     . گرفته شده است �برسونا�از واژه التين  �شخصيت�

براي شخصيت تعاريف متعددي شده است؛ اما . زدند ها در نمايش به صورت خود مي هنرپيشه

هاي بيروني و قابـل مشـاهده و    شه اين كلمه قائلند كه شخصيت به ويژگيبرخي براساس ري

پس شخصـيت انسـان در قالـب    . ها را ببينند توانند آن كند كه ديگران مي هايي اشاره مي جنبه

تعريـف   �كـه باشـيم  �رسـد   گذارد، يعني آنچه به نظـر مـي   مي تاثيري كه شخص بر ديگران

  ). 12، ص1385، شولتز(شود  مي

ها طوري است كه توانايي اثر گذاري  هايي كه شخصيت آن اس تعريف مذكور، انسانبر اس

باشند  تر است در صدد ساختن شخصيت كاذب و كاريزما براي خود مي ها كم بر ديگران در آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.مبتني است »اسكينر گيري از بيرون شكل«ها بر نظريه  اين محرك .1
اي از عصـمت قائـل اسـت و از جانـب      داند و براي خود درجـه  نامبرده خود را معصوم پانزدهم مي . 2

در مستندات پخش شده از او برجريان نزديكي . شود مريدان خود، نايب خاص امام زمان خوانده مي
  ).تا، موجود در مركز تخصصي مهدويت بي: هاي نامبرده اي از فيلم مجموعه( ردظهور تكيه دا
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درجـه   �و  �مكرربا حضـرت هاي  مالقات�هاي مختلف، مانند  كه براي رسيدن به آن از حيله

  .كند استفاده مي. .و �اجتهاد و استاد تزكيه

  : صورت گيرد ذيل تواند از طريق ابزارهاي شخصيت سازي مي

هايي براي پاسـخگويي مراجعـان،    ها و تلفن تاسيس مكان. 3چاپ رساله، . 2اي،  تبليغات رسانه. 1

، ه، جـزو  تهيـه و چـاپ كتـاب   . 5،  ها و توزيع رايگان در بين عمـوم جامعـه   ضبط و تكثير سخنراني. 4

  .راه اندازي سايت و تبليغ خود در فضاي مجازي. 6،  هاي جذاب و باكيفيت شور، كاتولوگ، برو كارت

 بـا  غالبا را وي چرا كه مردماز اين شگرد استفاده كرده است؛  �1پ -ح �به عنوان نمونه، 

 شناختند مياش  شخصي سايت به مراجعه و ديگران معرفي ،جلسات در حضور ،ها كتاب مطالعه

مطالب كتـاب، ادبيـات    .بود بخشيده تقدس او شخصيت به هايش كتاب در دروغين مطالب و

 وي بـه  راكند تا خـود   مطالب و طرح شخصيتي واال از نويسنده در كتاب، خواننده را وادار مي

تـا،   بـي : فيلم مستند اظهارات نامبرده(  كند استفاده معنوياتش از و و نويسنده را زيارت ساندبر

از ديگـر ادعاهـا كـه بـه     ) موجود در مركز تخصصي مهـدويت : تا بي :و جزوه مريدان  451كد

هاي مكرر او با حضرت، اهدا قرآن از جانب حضرت به  مالقات شود مي شخصيت سازي منجر

كه صالحيت علمي داشته باشـد،   بدون اين �احوط االقوال�وي و ادعاي اجتهاد با چاپ كتاب 

  ).همان(باشد  مي

  : گويد بعدها در اعترافات خود مياين، در حالي است كه مدعي 

 داراي عـادي  راه از توانسـتم  نمـي  مـن  .باشـد  شخصيت داراي دارد دوست كس هر

 براي كاذبي شخصيت با ورود به تشكيالت ديني ،جواني همان از لذا ؛شوم شخصيت

ـ  ،كـردم  مـي  نزديـك  انقالبيـون  به را خود چه هر ولي؛ ساختم خود  برخـي  خـاطر  هب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدس مشهد علميه حوزه وارد اسالمي انقالب پيروزي از قبل ها سال: ش1314 متولد ،»پ-ح« آقاي .1
 در را »دينـي  انتقادات و بحث كانون«مشهد  مطرح روحانيون از يكي همكاري با 1342 سال در. شد

 شـد؛  دستگير 1344 سال در. گرفت قرار توجه مورد عالم، حضورآن دليل به كه كرد، تاسيس مشهد
 او اي نامـه  در ساواك ،برائت اعالم و انقالبي افراد ،سياسي امور از بردوري تعهد، مبني سپردن با ولي

 ايهـ  فعاليت به 4زمان امام با ديدار و نفس تزكيه مسائل طرح با انقالب از پس او. خواند سالم را
 بـار  آخـرين  .شد آزاد سپس و دستگير مرحله دو طي .)145ص :1389اسحاقيان، ( پرداخت انحرافي

 وي. )451كـد  : تـا  بـي : اظهـارات   فيلم مستند(  گرديد تبعيد شهرها از يكي به دستگيرو 85 سال در
.رفت دنيا از قلبي عارضه براثر 1394 درسال سرانجام
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 كـاذب  شخصـيت  ،�...� كتاب نوشتن طريق از لذا .نپذيرفتند مرا، هبندهاي  لياقتي بي

 خـداي  از و بـود  توهمـات  و نفس هواي آن همه كه دادم تشكيل خود براي ديگري

، موجـود در آرشـيو گـروه    451كـد : فيلم اعترافـات، بـي تـا   ( خواهم مي پوزش تعالي

  ).هاي انحرافي مركز تخصصي مهدويت فرقه

  ترفندهاي پايايي . 2-2

كـه جـذب شـدگان در     ندارد؛ اما براي اين �جذب�شود كه ماهيت  هايي گفته مي به ترفند

بـه مـواردي اشـاره    نمونه  به عنوان. كنند استفاده ميها  گروه باقي بمانند، مدعيان از آن ترفند

  .شود مي

  مغز شويي. 2-2-1

�مغزشويي�گيرد  شناختي كه بر روي افراد انجام مي ترين ترفندهاي روان يكي از مهم
يا  1

منـد بـراي تغييـر دادن     شوي مغـزي كوششـي اسـت نظـام     و شست. فكري است �باز سازي�

ايـن تكنيـك، در ابتـدا بـه وسـيله       ).178ص: 1390آرتـور اس، (هـا و باورهـاي فـرد     انديشه

در مورد زندانيان به كار گرفته شد و بعـدها بـه جاهـاي     هاي چين و شوروي سابق  كمونيست

يكـي از كاربردهـاي ايـن ترفنـد، مسـائل      ). 532، ص2ج: 1368مـان،  ( ديگر گسترش يافت

ها را پس  هاي مختلف بر روي مرتبطان خود انجام داده و آن اي است كه مدعيان با شيوه فرقه

  . اند از جذب، تغيير هويت داده

هـاي   هاي رواني خاصي صورت گيرد كه داراي مدل مكانيزم تواند از طريق مي فكري يزسازبا

كـه بتوانـد در    ايـن  فـرد بـراي  . 1: بـرد  مي مكانيزم نام 6از  2به عنوان نمونه سينگر. وتي استمتفا

محـيط زمـاني و فيزيكـي را    . 2دارد؛  ناآگاهي كامل نگـه مـي   مخاطب تغييرات ايجاد كند، او را در

حس ناتواني، تـرس و وابسـتگي در مخاطـب بـه وجـود       .3)ارتباطات و اطالعات (كند  كنترل مي

رفتارهـا و برخوردهـاي جديـد ايجـاد     . 5كنـد؛   رفتارها و برخوردها سابق را سركوب مي. 4رد؛ آو مي

  ).51ص: 1385سينگر، (3آورد سيستم منطق بسته را به وجود مي. 6كند؛  مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Branwashing. 

2. Singer 

: 1385: سينگر، : ك.ر(تا هشت مورد نام برده اند ) Lifton(شناسان  مانند ليفتون  ديگر از روانبرخي  3
�
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تـر بـه    اعضاي قـديمي آنان در جلسات . فرقه بهائيت اين ترفند را بسيار به كار برده است

ها به اعضاي جديد  آن. بايد رهبري فرقه را زير سؤال ببردهيچ كس نگويند  مياعضاي جديد 

بايـد از   ،شك كنند و در صورت هرگونـه ترديـد  ها  آموزش به نسبتآموزند كه هرگز نبايد  مي

 هاشـميان فـر، مـريم حايـك،     علـي ) (نوعي مغزشويي(مسئول باالي خود راهنمايي بخواهد 

  ).130ص: 1393

ن از بهائيـت اسـت، در خـاطرات خـود چنـين نقـل       مهناز رئوفي كه يكي از نجات يافتگا

  : كند مي

ها  دادند تا به بچه هايي كه به من مي برنامه ،معلم مهد كودك بهائيان شدم زماني كه

 3ديدم كه چگونه از  ها بود و من مي شوي مغزي آن  و شست جهتكامال در  ،بياموزم

و چگونـه بـا آوردن    دندكر سالگي، كودكان را نسبت به اسالم و مسلمانان بدبين مي

ترساندند و بـا وجـود    آنان را از خارج شدن از بهائيت ميهايي، ها و بيان داستان مثال

تحـري  �اسـاس   شعار بيكردند، بازهم  ايجاد مياين ترس و وحشتي كه در كودكان 

كردند كـه بهائيـان در پـانزده سـالگي      دادند و به ظاهر وانمود مي را سر مي �حقيقت

در حالي كه هيچ كـدام از   ؛توانند راه خود را انتخاب نمايند حقيقت مي پس از تحري

تـر، بهائيـان    هاي رديه را كه بيش كتابو هاي ساير جوامع  كتاب بهائيان حق نداشت

 شـده،  مسـلمان  بهـايي  رئوفي، مهناز(كند ها را نوشته بودند مطالعه  مسلمان شده آن

.http://www.aviny.com/occasion) :ايران به نقل ازسايت با وگو گفت

مـدعي   1،�ح –ش �خـانم   ، مريـد و همسـر  �ج -ص�توان بـه   هاي امروزي مي از نمونه

                                                                                                                    

�  

  ).51ص 
 در. اسـت  داشـته  ناموفق ازدواج سه سالگي 37  تا كه ديپلم تحصيالت :تهران متولد ،»ح -ش« خانم .1

 كـرد  ازدواج مهمسرچهار عنوان به است، داروسازي دكتراي داراي كه »ج -ص« آقاي با 1375 سال
  ).نامبرده اظهارات روحانيت، ويژه دادستاني(

 امام كه شد مدعي آن از پس و كرد آغاز را خود فعاليت مذهبي هاي كالس تشكيل با 1373 سال وي از
 ، بـا 1378 سـال  در !آقاسـت  خشـم  او خشم و امام تكلم او تكلم و است ارتباط در وي با 4زمان

 دعـوت  مكان آن به را گروه افراد و عزيمت شمالي هاي استان از يكي به همسرش مالي هاي حمايت
 تـرين  مهم از. پرداخت خود انحرافي هاي فعاليت به ادامه در .كرد معرفي حرم و كعبه را خود خانه و

 ترين مهم از يكي. است شرعي احكام اجراي 4زمان امام با ارتباط ادعاي بر عالوه وي هاي فعاليت
�
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  :گويد او در اعترافات خود مي. اشاره كرد 4ارتباط با امام عصر

كرديم  هاي خود را به ما خورانده بود كه ما هر لحظه فكر مي چنان اين خانم انديشه 

چنان ما مسحور اين زن شده بوديم كه او نـزد مـا   .ان است كالم او از ناحيه امام زم

اي براي اوخريدم تا براي كار خير، مثل يك حرم استفاده شـود   خانه. يك قديسه بود

قدر از او حمايت مالي و عاطفي كردم؛ عقيده و جـانم   و به ارث كسي نرسد و من آن

جـا   ميليون در ايـن 300و  ميليون در تهران300را در اختيار او قرار دادم و نزديك به 

قدر سر سپرده او شده بوديم كـه اگـر بـه مـا      ما آن. براي او هزينه كردم) مازندران (

فالن انسان را العياذ باهللا، حتي ولي فقيه خونش هدر است، ما اين كار  داد دستور مي

موجـود در  . 13كـد  :1385ص فيلم اعترافـات . ( به اسم امام زمان داديم را انجام مي

  .)ونت تبليغ و ارتباطات مركز تخصصي مهدويتمعا

  : خانم م ـ پ، يكي ديگر از مريدان همين گروه گويد

 يمترسـيد  خواستيم گروه را تـرك كنـيم، مـي    كرد كه اگر مي جوري با ما صحبت مي

  ).همان(واقع شويم  4مغضوب امام زمان

  مظلوم نمايي . 2-2-2

ايـن شـيوه بـه    . اسـت  �مظلوم نمـايي � يك اصل بسيار اساسي وموثر بر عمليات رواني، 

عنوان يك ترفند، همواره مورد استفاده افراد و گروهاي خاص سياسـي و غيـر سياسـي بـوده     

چنان كار آمد است كه حتي اگر حريف مقابل، براي جامعه توضيح دهد كـه   اين شگرد . است

هـاي روانـي    ويژگـي شما واقعاً مظلوم نيستيد؛ باز هم مظلوم نمايي موثر است و اين ناشي از 

شـايد بتـوان گفـت يهوديـان     . اسـت  وعاطفي افراد جامعه، مانند ظلم ستيزي و نـوع دوسـتي  

هاي جالب توجـه در   اند و يكي از پديده ها را از اين ترفند نموده ترين استفاده صهيونيسم بيش

مبحث صهيونيسم، مسئله يهود آزاري است؛ چرا كه در طول تـاريخ يهـود، جريانـاتي وجـود     

داشته كه به يهـود آزاري دامـن زده اسـت؛ بـه طـوري كـه ويـل دورانـت معتقـد اسـت در           

                                                                                                                    

�  

 صادر را ها آن ازدواج و طالق حكم 4 زمان امام كه اين استناد به است، قطال و ازدواج احكام، آن
 انحرافـي  اقـدامات  ديگـر  از 4زمان امام نام به خود مريدان زدن وكتك اعتراف گرفتن. است كرده
  ).همان(است  وي
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شـد   ها توسـط خـود يهوديـان اداره مـي     عقايد و شكنجه تفتيش هاي دستگاه مسيحي،  اسپانياي

اي ناآگاه و  منشا اين حركت، نياز جريانات صهيونيسم به بسيج توده). 22ص: 1382شيرودي،(

   .مظلوم نمايي بوده است

تواند بر جذب مريد و هم بر استمرار و پايايي مريدان موثرباشد؛ امـا بـا    مي اين ترفند هم 

  .به حساب آمده است ترفند هايي پايايي توجه به مستندات موجود، بحث مدعيان جزء 

از زمان تاسيس، همواره از اين ترفند در طول دوران حيات خـود   به عنوان نمونه، بهائيت

فضـل  �شايد اولين كسي كه به صراحت از اين ترفند سخن گفته باشـد،  . استفاده كرده است

او مدت دوازده سال نزد عبد البهـاء، بـه عنـوان مبلّـغ     . ، معروف به صبحي باشد�اهللا مهتدي

زبردست بهائيت و به عنوان نويسنده آنان از نزديك شاهد عملكرد رهبري بهائيان بود و پس 

صوص مهارت خاو در . افشاي ماهيت اين فرقه پرداخت از كشف حقيقت و تحول عقيدتي، به

ويژه بهائيان در مظلوم نمايي معتقد است آنان پس از هر فساد و تبهكاري كـه توسـط آنـان    

كنند و داد فريـاد بـه راه    پذيرفت در زمان بيزاري از آنان، ناله ستم ديدگي بلند مي صورت مي

در ). 70ص: 1386خسـرو شـاهي،   (دي نـداريم  ما در ايران آزا! اندازند كه اي مردم جهان مي

  :گويد جايي ديگر مي

 كوچـك  كار يك سر بر نفر دو ميان دهي در يا شهري در كه است آمده پيش بسيار 

 و رفتـه  او نزد درنگ بي شكسته، سرش خورد و زد در ها آن از يكي و درگرفته جنگي

 بـر ! مـردم  اي: كـه  كـرده  پخـش  جهـان  هـاي  روزنامـه  در و برداشـته  او از عكسي

 مسـلمان  يك كوچك، كار يك برابر در چگونه ببينيد و كنيد دلسوزي ما ستمديدگي

  ).71ص: همان! (شكند مي را بهايي يك سر

 دويـژه خـو   پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، بهائيت به دليل از دسـت دادن جايگـاه  

و فشار عليه  علل سياسي هاي متعددي زد كه عالوه بر دست به مظلوم نمايي  دردوران پهلوي

توان جلب توجه جهانيان و در اختيـار قـرار دادن امكانـات بـراي آنـان را از جملـه        ايران، مي

  .ها بر شمرد انگيزه

 1!، مدعي ارتباط با امام زمان اشـاره كـرد  �ب-ك�توان به جريان  از مدعيان امروزي مي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـه  پـدر  توسـط  حوزوي، مختصر تحصيالت ار پس وي: بروجرد 1337 سال متولد ،»ب ـ ك« آقاي .1
 امامـان  عرفـان  سـير « عنوان تحت جلساتي باتشكيل  انقالب، اوايل در  .گرديد ملبس حانيترو لباس

�
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وجـه افكـار عمـومي و بـرانگيختن     با توجه به جايگاه پدر خود در بين مردم، براي جلب ت وي

او مظلومانه به �و  �مظلوم السالطين�، �مرجع مظلوم�احساسات مردم، از پدر خود با عناوين 

  ).14ص : تا دادستاني ويژه روحانيت، پرونده نامبرده، بي(است  ، ياد كرده�قتل رسيد

نهادهـاي   نامبرده هنگام دستگيري، براي متشنج كردن جو منطقه و جلو گيري كـردن از 

مثـل پـدرم، ابـي عبـد      �با عبـاراتي ماننـد    ترمريدان در طي سخنراني امنيتي و حمايت بيش

براي دفاع از شما، قرآن، خدا، وجدان شما، وطن شـما   �؛ �ام درس ايثار به شما بدهم اهللا،آمده

اهللا ها بـه خانـه فرزنـد رسـول      بدانيد اين �؛ �تنم را به تيرباران عرضه كردم. ايستادگي كردم

؛ دست به مظلوم نمـايي  �سر خيابان ماشين گذاشته اند تا اجساد ما را ببرند �و  �حمله كردند

هـاي   ، موجود در گـروه فرقـه  17كد : تا فيلم سخنراني نامبرده در جمع مريدان، بي(زده است 

  ).انحرافي مركز تخصصي مهدويت

ـ  مبلغان اين فرقـه انحرافـي  . نمونه ديگر جريان يماني است اي، تخريـب   وح فشـرده در ل

و آتش زدن كتابخانه انصـار يمـاني و قتـل     2008ها، در تاسوعاو عاشوراي  مساجد و حسينيه

صدها نفر از انصار يماني توسط نيروهاي امنيتي عراق را مورد استفاده تبليغاتي گسترده قـرار  

فـي مركـز   هـاي انحرا  موجـود در آرشـيوگروه فرقـه    ،تـا  بـي : فيلم مستند يماني موعود(دادند 

اين اقدمات در حالي صورت گرفت كه انصار يماني در عراق، به دنبـال  ). تخصصي مهدويت 

  .اند اقدام مسلحانه عليه حاكميت عراق بوده

  ايجاد شخصيت كاذب درمريدان. 2-2-3

اهـداي شخصـيت   �برنـد   ي كه مدعيان در جلسات خود به كار مـي اييكي ديگر از ترفنده

شود كه حس وي  هايي به كار برده مي درباره مريد و مخاطب واژه است؛ بدين معنا كه �كاذب

اي كه مخاطب، حضور خود را در اين  دهد؛ به گونه شخصيت موجه مي انگيزد و به او را بر مي

هاي روان شناختي شخصيتي ماننـد   داند؛ به خصوص اگر زمينه جريان و فرقه مايه افتخار مي

                                                                                                                    

�  

 چنـد  طـي  و كرد مطرح غيب، از اخبار وزمان امام با ارتباط ادعاي مانند دروغيني، ادعاهاي »آسماني
 عيدتب و حبس به و دستگير متعاقبا خود انحرافي مسير از بازگشت وعدم مجدد آزادي و دستگيري بار

.)صفحه شماره بدون: تا اين مدعي، بي بازخواني روحانيت، ويژه دادستاني. (گرديده محكوم
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  . در او وجود داشته باشد طلبي هجا و طلبي قدرت يا حس 1ضعف عزت نفس

�ز –ن �به عنوان نمونه آقاي 
در خطابي به ! ، مدعي فرزندي امام و نايب خاص حضرت2

بدون شماره، : 1387 بازخواني پرونده نامبرده،(خوانده است  �اصحاب كهف �ها را مريدان، آن

  ).14ص 

�م ـ ع  �نمونه ديگر آقاي
 ود، از عبـاراتي ماننـد  است كه در جلسات گروه به مرتبطان خ 3

شيطان حريف شما  �؛ �شود ايد؛ من به شما حسوديم مي بعضي هاتون خيلي خوب رشد كرده�

به كار  �!؛ شما نبريدا؛ او بريده از شما بريده از شما! شود؛ مژده بر شما كه نا اميدش كرديد نمي

ايـن ادبيـات   ). موجود در آرشيو مركز تخصصي مهدويت: 1389برنامه به سوي ظهور،(برد  مي

شود كه بانگاه قرانـي و روايـي،    در جمعي جوان و نوجوان صورت پذيرفته و در حالي بيان مي

  .دارد گري و انحراف انسان بر نمي شيطان تا آخرين لحظه دست از اغوا

�الف ـ و �آقاي : عنوان ديگر
 �خطاب به شاگردان و اهل محفل خويش، خطاب به خانم 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـود بـه عبـارت     ارزيابي انسان از خود پنداره خويش بر حسب ارزش كلي آن عزت نفس ناميده مي 1
روشـهاي  بيابـانگرد، اسـماعيل،   (ديگر عزت نفس يعني ميزان ارزشي كه انسان براي خود قائل است 

.)25، ص افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان
در . او در يك خانواده كارگري در بغداد به دنيا آمـد . ش متولد بغداد است1336، متولد »ن ـ ز « آقاي 2

با شروع جنـگ  . قرار گرفت» ج -ع «سالگي پدر خود را از دست داد و تحت تربيت فردي به نام 7
بودن از عراق اخراج شد و به ايـران عزيمـت كـرد و در زمـان      ايران و عراق، به دليل ايراني االصل

در قرارگـاه   69تـا   67پس از جنـگ، از سـال   . جنگ در جبهه شركت كرد و در آن جا شيميايي شد
بر اثر توهمات و به گفتـه خـود،    1370به عنوان راننده مشغول كار شد و از سال » صراط المستقيم«

را به منظور مبارزه با فسـاد تشـكيل   » ابونوح«روه موسوم به هايي از طرف معصومين، گ ديدن خواب
ن ـ مهـدي   «وي  داراي ادعاهاي متعددي است كه يكي از آن ها فرزنـدي امـام مهـدي بـا نـام      . داد

  (به دليل ارتباط نامشروع به رجم محكوم گرديد  75پس ازدستگيري، در سال » ن ـ ز«. است» محمد
  ).ز –پرونده انحرافات ن  يبازخوان

، متولد مشهد است كه به اتفاق خانواده به تهران آمده و در اواخر دهه هفتاد، كار خـود را در  »ع-م« . 3
ن و نهج البالغه آغاز و كم كم در مقولـه مهـدويت ادعاهـاي خـود را     آهاي قر قالب برگزاري كالس

).دادستاني ويژه روحانيت، پرونده نامبرده (مطرح كرد 
هـاي   با تاليف و سرقت» و -الف«ر تبريز و چند شهر ديگر گروهي به رهبري سال است د 50حدود  .4

علمي ار منابع اهل تصوف و عرفان به برقراري جلسات عرفاني اقدام نموده و در اين زمينه، افـرادي  
هـا، ارتبـاط    اي از ادعاهاست كه يكي از آن رهبراين گروه داراي مجموعه. گروه گرديده اند زجذب ا

�
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  : گويد مي �الف ـ و

اي سـالكه   . انـد  ما خواهر گرامي و افتخار اسالم، عارفه جليل القدر اين را فرمـوده حت

اي مربي گرامي مكتب موال كه مدتي است در مقام تسـليم و رضـا طـالبين     ! پاكدل

شما خود يكـي از سـتارگان درخشـان آسـمان     ! ايد حقيقي را تحت تعاليم خود گرفته

  ).143ص: 1390اسحاقيان،( �!شما زهراي زمانيد! قربان شما …حقيقتيد

گويي و  تملق سازي كه با نوعي شود، شخصيت طور كه از اين سه گزارش معلوم مي همان

هـاي   باشد و هم زمينـه  تواند باعث پايايي مريدان  انتساب القاب دروغين همراه است، هم مي

را در جذب ديگران را فراهم كند؛ زيرا اين نوع كلمـات و برخوردهـا، احسـاس بـزرگ بينـي      

باشد، با اين نوع ادبيات، سـريع  ) هرچند اندك(كند و اگر شخص دچار توهم  شخص قوي مي

  . جذب خواهد شد

  نتيجه گيري 

. انحرافي و مدعيان دروغـين اسـت   هاي هاي جدي مباحث مهدويت جريان يكي از آسيب

ـ  مهم از اين رو،. باشند آنان براي رسيدن به اهداف خود به جذب مريد مجبور مي رين هـدف  ت

اين نوشتار، شناسايي ترفندهاي اين مدعيان با نگاه روان شناختي در محدوده ايـران معاصـر   

و  �دهاي جـذب نـ ترف�تـوان ترفنـدها را در دو قسـمت     با توجه به منابع گفته شـده مـي  . بود

بزرگان مبني بر پذيرش فرقه يا اعتقاد به دادن دروغ نسبت . منحصر نمود �هاي پايايي ندفتر�

بودن ادعاي مدعيان، تلقين ماهيت ويژه و مـاورايي، سوءاسـتفاده از انگيـزه     مرحله اي ها، آن

  .آيد پيشرفت مريدان؛ از جمله ترفندهاي جذب به حساب مي

هاي انحرافي پس از جذب به استمرار فرقه خود نياز دارنـد؛   اما با توجه به اين كه جريان 

ذهـن مريـدان بـا ابزارهـاي     كنتـرل  . باشـند  يبراي پايايي فرقه به شگردهاي جديد مجبور م

                                                                                                                    

�  

ي ديگر او اصل وجـود  هااز ادعا. داند است و به نوعي خود را معصوم مي 4امام زمان كامل وي با
البته آن توقيع نه وجود نايب خـاص را نـافي   «: او گفته است. نايب خاص در زمان غيبت كبرا است

  ).142ص: 1390اسحاقيان، (» ...است و نه تشرف به حضورشان را
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گويي با شخصيت سازي كاذب براي مريدان؛ از جمله ترفندهاي پايايي اين  و تملقمغزشويي 

  .هاست نوع جريان

توانـد    شود، مي مي و مصاديق فراوان در جريانات انحرافي ديدهها  نمايي كه به شيوه مظلوم

  .مك فراواني داشته باشد ها ك هم در بخش جذب و هم در پايايي فرقه

ترفندهاي مدعيان كامال مهم و در خور توجه است؛ آنچه در ايـن ميـان مشـترك     اگرچه 

باشد، انديشه اصيل مهدويت است كه با توجه به اين انديشه، مدعيان از آن سوء اسـتفاده   مي

به مسئله كرده و از طرفي ديگر، به خاطر شيعي بودن جامعه اسالمي و توجه ويژه آحاد مردم 

امامت و مهدويت و عدم كسب شناخت دقيق از مسائل مهدويت، بسياري از خوش باوران در 

  .اند دام اين مدعيان قرار گرفته

  



98

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

55/ 
ن

تا
س

زم
 

13
95

  

  منابع

  منابع مكتوب. الف

  .ن كريمآقر
  .1390قم، بنياد فرهنگي مهدي موعود  پيچك انحراف،). 1390(اسحاقيان،جواد .1

   .تهران، انتشارات دانشگاه تهران ها، روان شناسي رابطه). 1383(افروز، غالمعلي .2

پرويز شريفي درآمدي و محبوبه  :ترجمه روان شناسي شخصيت،). 1391(، هار لوك بي ،اليزابت.3

  . حاج نوري، تهران، انتشارات آواي نور

  .چاپ گلشن، تهران هجري، 14و 13و 12شرح حال رجال ايران در قرن )1363( مهدي بامداد،.4

،  طاهري و مهشيد ياسـايي  فرزانه :، ترجمه فرهنگ توصيفي روانشناسي). 1385( برونو، فرانك،.5

  .  تهران، انتشارات ناهيد

، تهـران،  روشـهاي افـزايش عـزت نفـس در كودكـان و نوجوانـان      ). 1372(بيابانگرد، اسماعيل .6

  .انتشارات انجمن

  .، جامعه مدرسين حوزه علميهقم ه،قبيله حيل). تا بي(جامعه مدرسين قم .7

، هـاي دروغـين   هاي نوپديد و عرفان هايي از فرقه كژراهه گزارش). 1390(جمعي از نويسندگان .8

  .تهران، موسسه جام جم

  .پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهيقم،  ، به سوي انحراف). تا بي(حسين حجامي،.9

معـارف   موسسـه  ،قـم الفصول المهمة في أصول األئمة،  ).ق1418( حر عاملي، محمد بن حسن.10

  .اسالمي امام رضا
ترجمه ابراهيم خدابنده، تهران، موسسه مطبوعاتي جـام   گسستن بندها،). 1395(حسن، استيون .11

  .جم

 حـداد  غالمعلي رنظ زير اسالم، جهان دانشنامه باب، مدخل). 1375( مصطفي، طباطبايي حسيني.12

  .تهران عادل،

   .، خيام، قماجوبة المسائل المهنائية ).ق1401( حلي، حسن بن يوسف.13
 انتظـار  )احمدالحسـن ( يمـاني  مـدعي  جديـد  جريـان  بررسـي ). 1390(محسن  كثير، آل حيدري.14

  .175 ص ،34 شماره موعود،

 گـري،  گـري و بهـائي   صبحي و تاريخ بـابي  خاطرات زندگي). 1386( خسرو شاهي، سيد هادي.15

  .تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي

ترجمـه يحيـي سـيد محمـدي،     شخصـيت،  هاي  نظريه). 1385( شولتز الن سيدني و تزشول دوان.16

  . تهران، انتشارات نشر ويرايش
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، ترجمـه يوسـف كريمـي وهمكـاران،     فرهنگ روان شناسي توصـيفي ). 1390( آرتور اس ربر،.17

  .رشد تهران،

 موسـوي  كـاظم  نظـر  زيـر  ،اسالمي بزرگ المعارف ةداير بابيه، مدخل). 1381( صادق سجادي،.18

  .تهران بجنوردي،

  .، تهران، چاپخشنگاهي به روانشناسي آموختن). 1380(شعاري نژاد، علي اكبر .19

  . قم، زمزم هدايت فلسطين و صهيونيسم،). 1387(شيرودي، مرتضي .20

  .جا، نشر دفتر جشنواره به سوي ظهور بي چهل شب با كاروان حسيني،). 1383(ي  -ع.21

  .سلسله جزوات نظام عالم،) تا بي( ــــــ.22

  . تهران، مطبوعات فرخي گري، گري و بهايي بابي). تا بي(فضايي، يوسف .23

  .موسسه ملي مطبوعات امريا، ج بي اولي، هحضرت نقط). 1352(محمد علي  فيضي،.24

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، زيتون ،راون شناسي و تبليغات .)1387( كاوياني، محمد.25

علـي اكبـر غفـاري ومحمـد آخونـدي،       :تصـحيح ،  الكافي). ق1407( ، محمد بن يعقوب كليني.26

  . تهران، اسالميه
المكتبـة العلميـة   تهـران، قـوانين االصـول،    ).1378( ابوالقاسم بن محمد  )ميرزاي قمي(گيالني .27

  .االسالمية

  .داراحياء التراث العربي، ، بيروتبحاراالنوار ).ق1403( مجلسي، محمد باقر.28
  .سروش انتشارات ،تهران شناسي، ارتباط). 1380(مهدي  محسنيان راد،.29

  .الكريم قم، دارالقرآن المرتضي، الشريف رسائل ).ق1405(الحسين  بن علي مرتضي،.30

  . ترجمه محمود ساعتچي، تهران، اميركبير اصول روان شناسي،). 1368(مان .نرمال ل.31

گـراي فعـال    هـاي معنويـت   بررسي ابعاد فعاليـت فرقـه  . )1393( مريم ،حايك ،علي ،فر هاشميان.32

  .8شماره ،هاي مهدوي فصلنامه پژوهش ;بهائيت و تصوف اصفهان،

 گنجـي،  ومهدي گنجي حمزه ترجمه روانشناسي، زمينه). م2009( همكاران و ارنست هيلگارد،.33

  .ساواالن تهران،

  : منابع غير مكتوب. ب

.ها پرونده

  .، معاونت تبليغ و ارتباطات مركز تخصصي مهدويت)تا بي(ي،  -ازخواني پرونده عب.34
  . آرشيو مركز تخصصي مهدويت).تا بي. (پ -ح انحرافي مريدان جريان وهجز.35
  .13كد  ،اعترافات ص ـ ج). تا بي(دادستاني ويژه روحانيت .36
  .13، كد خانم ش ـ حفيلم اظهارات ). تا بي( ـــــــــــــــــــــــ .37
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  .، ك ـ باعترافات). تا بي(ـــــــــــــــــــــــ .38
، معاونت بررسي و 3شماره  ،عـ م   بازخواني پرونده انحرافات). تا بي(ـــ ــــــــــــــــــــ.39

  . پيشگيري
بررسـي   ، معاونت7شماره  ز ـن   بازخواني پرونده انحرافات). 1378. (ـــــــــــــــــــــــ.40

  . و پيشگيري
  .بررسي جريان يماني). 1394(، 1سراب .41

فيلم ها

  . در جمع مريدان، )تا بي( ،ي – سخنراني ع.42
 مهـدويت،  دروغـين  مـدعيان  كارنامـه  بررسـي  ظهـور،  سوي به برنامه). 1389(شبكه دو سيما .43

  . مهدويت تخصصي مركز آرشيو

  .،آرشيومركز تخصصي مهدويت17ضبط توسط مريدان كد  .)تا بي(فيلم مستند ك ـ ب .44
  . ،آرشيو مركز تخصصي مهدويت16البيعه هللا، كد ). تا بي(فيلم مستند يماني .45
  .مركز تخصصي مهدويت، آرشيو 121كد ). تا بي(فيلم تبليغي بهائيت .46
  .آرشيو مركز تخصصي مهدويت  26كد ). تا بي(ت –فيلم مدعي ع .47
  .آرشيو مركز تخصصي مهدويت ،451كد ). تا بي(فيلم اظهارات ح ـ پ، .48
انحرافي مركـز تخصصـي   هاي  انحراف،موجود در گروه فرقه مستند روزنه) تا بي(سهيل كريمي، .49

. مهدويت

  بسايت هاو

50. http://shiraze.ir/fa/news.�
51. http://www.aviny.com/occasion. 


