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 شناسان تحلیل نظری مسیحانمایان با تاکید بر دیدگاه شماری از جامعه
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 چکیده
کند. نهاد دین همواره خود را با تهدید پیدایش چون کابوسی موعودباوری را تهدید می« مسیحانمایی»

آمیز یاد شده های انحرافی و بدعترو دیده و معموال از آن به عنوان جریانهای مّدعی مسیحا روبهجریان
های اجتماعی بندیسیحانما به دلیل تأثیری که صورتهای ماست. با ورود به دنیای جدید، جریان

شناسان تبدیل شدند. این ویژه جامعه  داشتند، به موضوع مورد عالقه اندیشمندان علوم انسانی و به
اند، نشان شناسان در این زمینه تولید کردهمقاله کوشیده است با رجوع به ادبیاتی که شماری از جامعه

ترین دالیل پیدایش مسیحانمایان چیست. رویکرد این مقاله کیفی و ، مهمدهد که از دیدگاه آنان
کتشافی است و با تحلیل محتوای عرفی نظریه دهی عوامل پیدایش مسیحاهای های ارائه شده، به نظما

گیری آمده است، این عوامل را دروغین از منظر اندیشمندان پرداخته است. بر اساس آنچه در نتیجه
بندی کرد. در این بخش« دهندهشتاب»و « اثرگذار »، «عوامل تعیین کننده»  سه دستهتوان در   می

کارآمدی سیستم، سامانی اجتماع به مثابه عامل تعیینتحقیق، بی کننده معرفی شده است و نیز نا
های جمعی، گذار ارزشی، افتراق سامانی توده، محقق نشدن آرماننارضایتی عمومی، فقدان دولت، بی

گیر به عنوان عوامل اثرگذار معرفی شدهی، و چالشارزش  اند.های فرا
شناسی مسیحاباوری، پیدایش گرایی، مسیحاهای دروغین، جامعهمسیحانمایان، هزاره واژگان کلیدی:
 مسیحاباوران.

 

__________________________________   
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 مقدمه
گیری را   النهرین، رابطه های کیهانی بین اسطوره تر   بیش  طبیعی و اجتماعی میان دین و نظمفرا

گیرتر باشد. بر طالیی چشم  هزارههای معطوف به آموزه . در این میان، شاید سهمکنندیان میب
و انسان، تشنه رسیدن به گم شده است  و روزگار سرخوشی  انسان عصر طالییها، اساس این آموزه

یخی و تار   شدهای دور یا نزدیک بازخواهد گشت و تمام آرزوهای گمآن است. این روزگار، در آینده
را به مثابه یک روش « موعودّیت»های اخالقی انسان را عینّیت خواهد بخشید. این منطق، آرمان

و وقایت ماقبل آن را با توالی  آغاز شدهآخرالزمان کند. تحلیلی که از تاریخ معرفی می  تحلیل وارونه
است برای توجیه  راهی« گراییالزمانآخر »کند. در حقیقت توضیح داده و قابل فهم میتاریخی 

تجدید نظم راهی است برای « گراییهزاره»اند و تر اتفاق افتادهای که پیشرخدادهای تاریخی
 (.Arjomand, 1993, p.52و اجتماعی) آغازین و به عنوان اتوپیایی دینی انگیزه عمل سیاسی

گی آن است. های فراتمدنی و فرهنکند، جنبهگران جّذاب میآنچه موعودّیت را برای پژوهش 
تواند به درستی خاستگاه آن و کسی نمی ی محدود نیستتمدن خاّص  به فرهنگ واین اندیشه، 

هایی یافت. در توان از این انگاره نشانههای شرقی و غربی، میتر فرهنگ  را نشان دهد. در بیش
ز میالد( بر سنت ادیان ابراهیمی، یهودیان از روزگار  اسارت بابلی به این سوی)قرن ششم پیش ا

کید و همواره باور داشته  اندیشه 1اند که موعودشانموعودباوری تأ
ها و سامانی بی خواهد آمد و 

محقق خواهد کرد را های خدا در حّق قوم یهود ها را به انتها خواهد برد و وعدههای آنسرگردانی
تری نمایان های(. در سنت دینی مسیحی ماجرای موعود، صورت211 -168: ص1388)آژیر، 

اند. مسیحیان نخستین گروهی دارد. مسیحیان از همان آغاز با موعودّیت پیوندی عمیق داشته
های زکریا بر شخص های اشعیا و دانیال و نیز پیشگویییهودی بودند که با منطبق کردن وعده

ورند گیری مسیحیت فراهم آعیسای ناصری، او را ماشیح یهود نامیدند و زمینه را برای شکل
گر چه عیسای ناصری نتوانست انتظار هواداران اولیه184-173: ص1386نیا، )صادق خود   (. ا

مریم َمجَدلّیه در روز سوم دفن   های کتاب مقدس عبری را محقق کند؛ مکاشفهرا برآورده و وعده
کنون، (. از آن روز تا 43: ص1381عیسی، معنایی جدید از موعودباوری را به میان آورد )همان، 

__________________________________   

1  .  Hevlei-Mashiah 
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 . دنکش را انتظار می تازهبازگشت قریب الوقوع مسیح و برپایی اورشلیم مسیحیان 
طالیی و بازگشت موعود، همواره باوری نوشونده بوده است. این اندیشه هید   هزاره  اندیشه 

الی متون کهن نمانده و غبار تاریخ بر آن ننشسته است. تاریخ ادیان ابراهیمی، سرشار وقت البه
های انقالبی و مدنی که به ها و جنبشهای فرهنگی و اجتماعی و نیز نهضتاز جریاناست 

 ذیل   ، در میرچا الیاده المعارف دین   ةدایرنوعی با این باورداشت درپیوند هستند. هیلد شوآرتز در 
گون   های مختلفی را به مناسبت گرایی در توضیح و تبیین این پدیده، گروه مدخل هزاره های گونا

رقص اشباح  اند:ها بر اثر باورداشت موعود شکل گرفتهآن  که همه کندز سراسر جهان ذکر میا
، نهضت الرازای نیومکزیکو در دهه 1910  ، کنستادوی برزیلی در دهه1880هندی پلینز در دهه 

، کلیسای لومپای 1909های برج ساعت و کیتاواال در جنوب آفریقای مرکزی از سال   ، نهضت1960
ن شینا در زامبیا در دهه آل خود را به عنوان  1742جان سانتوس که در سال و  1960یس ل 

که منتظر  1904های آلتایی در   آپواینکا، جانشین آخرین اینکا، آتاهوالپا معرفی کرد؛ یا ترك
 (.Schwartz, 1987: vol. 9: p.6031د )ها بودن  خان و رهایی از سلطه روس  بازگشت اویروت

کند. با این ها یاد میهستند که شوآرتز از آن یاهزاره یها  نهضتهایی از نها نمونهت هانیا
دهند که شبحی از مسیحانمایی همواره در اطراف های اندک نشان میحال، همین نمونه

زند و همین که اوضاع محیطی و وضعّیت فرهنگی و اجتماعی به آن موعودباوری پرسه می
گرا( خود را آشکار رهبران فرهمندی به صورت یک گروه مذهبی)هزاره امکان ظهور دهد، با کمک

های مختلم شماری از رو آن است که با بررسی دیدگاهپژوهش پیش  کند. مسئلهمی
آیند. این تحقیق که به روش شناسان نشان دهد مسیحانمایان در چه اوضاعی پدید میجامعه

کتشافی به سا کوشد با بررسی ادبیات موجود، مان رسیده است، میاسنادی و با رویکرد مطالعات ا
 های اندیشمندان را در تبیین پیدایش مسیحانمایان منعکس کند.ترین دیدگاهمهم

 مسیحانمایی  شناسان و مسئلهجامعه
موعودّیت شکست و پای   های سنتی را در مطالعهدانتازی االهیهای مسیحانما، یکهجنبش
های جریان  ها، مطالعه دربارهبه این عرصه باز کرد. پیش از این و تا قرنهای علمی را دیگر رشته

تر تاریخی و   ها بوده است. رویکرد آنان در بررسی موعودّیت، بیشدانموعودگرا در انحصار االهی
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هایی کوشیدند از این آموزه غبار ابهام بزدایند و تبیینجویانه بوده است. آنان همواره میمدافعه
هایی انحرافی و کسی از آن ارائه کنند. به همین دلیل، از دیدگاه آنان، مسیحانمایان جریانارتد

کردند. در منطق داران تهدید می  غیر اصیل بودند که پیوستگی ادراک دینی را در گروه ایمان
  هپژوهی، فهم جوهری  این آموزه و بیان تعالیم نهاد دین، دربارمطالعاتی آنان، هدف از موعود 

های متن کردند ریشهموعود بود. آموزگاران دین در یهودیت، مسیحیت، و اسالم کوشش می
مقدسی این اندیشه را پررنگ و از به انحراف رفتنش جلوگیری کنند. از منظر آنان، هر خوانشی از 

 آید واین آموزه که با فهم معیارین و رسمی نهاد دین ناسازگار باشد، بدعت مذهبی به شمار می
ای خود های حاشیهباید به حاشیه رانده و یا اصالح و حذف شود و مسیحانمایان با خوانش

آمدند؛ اّما در روزگار مدرن و با پیدایش علوم جدید، این انحصار شکسته گزار به شمار میبدعت
موعودّیت روی   شناسان به مطالعهشناسان، و روانشناسان، انسانشد و بسیاری از جامعه

ها متفاوت بود؛ آنان موعود باوری را نه به دانها با االهیاین گروه  د. البته مسئله و دغدغهآوردن
های روانی فرد و کردند که بر کیفیتمثابه امر ی آسمانی، بلکه به مثابه واقعیتی عینی مطالعه می

که موعودباوری از باور پذیرد. دلیل این کار آن بود ها اثر مییا ساختار اجتماع اثر دارد و نیز از آن
عمومی   ای بیرون آمده؛ به نوعی ایدئولوژی تبدیل شده و به خیابان و عرصهشخصی و حاشیه

هایی هایی چون انقالب فرانسه و انقالب روسیه، که درونمایهراه پیدا کرده بود. پیدایش انقالب
تر   اورداشت بیشاز موعودّیت داشت؛ سبب شد که دانشمندان علوم تجربی به بررسی این ب

 مند شوند. عالقه

 هارویکردها و نظریه
 دسته از  نیاولدر جهان غرب، رویکردهای مختلفی به موضوع مسیحانمایان وجود دارد. 

کردند تر رویکردی تاریخی داشتند و سعی می  گرانی که در این زمینه تحقیق کردند، بیشپژوهش
رم  کیکاتول یسایبار در قرن شانزدهم، کل نیاولئه کنند. های موعودگرا ارانما از جریانگزارشی واقت

از انقالب فرانسه و  . پسپرداخت یموعود یها  جنبش به داد،من گزارشی که از مرتدان میدر ض
این و بعدها  افتیاختصاص  دهیپد نیبه امتعددی  یها مدخل ،یسیالمعارف نو دایرةرواج 

در اواسط قرن  به مسیحانمایان اقبال نشان دادند.شناسان بودند که و سپس جامعه روانشناسان
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 اییرا در بستر فرهنگ اروپ دهیپد نیا« دنبال هزارهه ب»با کتاب  وهننورمن ک بیستم میالدی،
مورد  یانقنگ دهرهدر متن ف را آن« یبدو یها شورش»ر کتاب دهابسباوم  کیو ار کرد مطالعه 

و بعدها افراد دیگری  پرداخت دهیپد نیبه ا یشناخت  طورهاس هیاز زاو ادهیجال ر ی. مبررسی قرار داد
آن تحقیق کردند. به همین دلیل، در تحلیل چرایی پیدایش   نیز به این موضوع اقبال و در باره

های مختلم های مختلفی به وجود آمد. این پدیده در حوزهها و روّیههای مسیحانما، ایدهجریان
 موردشناسی معرفت، شناسی دین و جامعهاسی، جامعهشناسی سیشناسی، مانند جامعهجامعه

شناسی سیاسی، مانند کریستوفر هیل، گران جامعهای از پژوهشبررسی قرار گرفته است. پاره
اند کریستوفر داوسون، تدا اسکاچپول، منصور معدل، میشل والتزرف، و میشل فوکو تالش کرده

زرگی چون انقالب چین، انقالب روسیه، انقالب های بها را در انقالبهایی از این جریانرگه
های موجود در زمینه ترین نظریهفرانسه، و انقالب ایران پیدا بکنند. در ادامه به برخی از مهم

 شود:  اشاره می

کی و نارضایتی اجتماعی1  . گسست ادرا
 شناس دین آمریکایی با نام گالک و استارک در پژوهشی که به صورت مشترکدو جامعه  

برای توضیح چرایی « نارضایتی اجتماعی»و « دگر اندیشی دینی»اند، از دو مفهوم انجام داده
از دیدگاه این دو   (.Glock& Stark, 1965: p.53اند )های مذهبی بهره گرفتهپیدایش فرقه

اثرگذار هستند: نخست: بر هم  های نوپدید دینی معلول وجود دو پدیدهشناس، فرقهجامعه
گران است که معموال به دنبال شکاف نسلی اتفاق راک و بینش دینی در میان کنشگسست اد

افتد و دوم عبارت است از نارضایتی اجتماعی شهروندان از شرایط موجود. مفهوم دوم تا می
گر االهیات یا سنت اندازه ای روشن است؛ ولی برای روشن شدن مفهوم نخست باید گفت که ا

داران از مفاهیمی چون ایمان، معنوّیت، و نجات ارتباط برقرار و و فهم دیندینی نتواند با تفسیر 
های نوپدید دینی، پیدایش جریان  دینی تبیین کند؛ در این صورت، زمینه  ها را برای جامعهآن

های موروثی های جدید دینی، محصول نوعی خودشکنی سنتشود. به این معنا فرقهفراهم می
سنت از  ییزدا افسون از منظر گالک و استارک عبارت است از   ینید یشیدگراندادیان هستند. 

کم که  شده و  نهادینه   ها این مفهوم را در ادامهآن .کندنهاد دین، آن را تعیین و از آن دفاع میحا
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کند. از منظر نیبور به محض این که دین نهادینه شد و با نظم   ارائه می 1ریچارد نیبور   نظریه
آید که آنچه نهاد داستان گشت، این احساس در برخی از پیروان  آن پدید میعه همعرفی جام

کند به سنت دینی خود وفادار نیست. به همین دلیل، پیروان ناراضی راه خود دین از آن دفاع می
 ,Niebuhrآورند )داران را پدید میکنند و در مخالفت با نهاد دین گروه جدیدی از دینرا کج می

کی، نیبور محرومّیت اقتصادی را شرط الزم برای پیدایش (1929 . افزون بر این گسست ادرا
محرومّیت اقتصادی را تعمیم داده و آن گالك و استارك، کند. های مذهبی جدید معرفی میگروه

که موجب شود فرد یا گروهی در مقایسه با فرد یا گروه دیگر یا در دانند میهر چیزی را به معنای 
 . یا احساس نابرابری کند دههای درونی شده، نابرابر شای از معیار با مجموعه مقایسه

 های درونی افرادها و ِکشش. نیازمندی2
های دینی جدید را معلول دیگری از آمریکا، به نام ملتون پیدایش فرقه  شناس برجستهجامعه 

ششنیازمندی (. از دیدگاه او، هر نوع Milton, 1957: p.54داند )های درونی افراد میها و ک 
میان نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانمندی سنت موروثی   مذهبی جدید در فاصله  فرقه

های رویش و رشد گروه  تر باشد، امکان و زمینه  کند. هر چه این فاصله بیشادیان رشد می
گردد که تی بر میشناختر است. دلیل این مسئله، به این واقعیت روان  مذهبی جدید بیش

ای را داشته باشند، گذارد. زمانی که افراد انتظار وقوع واقعهانتظارات فرد بر مشاهداتش اثر می
گهانی را به آن نسبت می های اجتماعی و ای که در چالشدهند. جامعهبرخی اتفاقات نا

فردی   یلهزند و انتظار دارد تا خداوند دست به کار شود و به وساقتصادی دست و پا می
اش رقم بزند، هر کس را که خود را منجی بخواند، خواهد بخش، سرنوشت بهتری براینجات

 پذیرفت و خطاهایش را جدی نخواهد گرفت. 
گر ادیان بتوانند خود را با نیازمندی   داران سازگار کنند و در برطرف های دینبر این اساس، ا

دهند. مال ایجاد فرقه دینی جدید را کاهش میهای زندگی شهروندان بکوشند؛ احتکردن چالش

__________________________________   

1 . R. Niebuhr 
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اعتمادی انسان به نهادهای ، دیگر جامعه شناس دین، این وضعّیت را با تعبیر بی1پیتر برگر 
روند در دهد. از دیدگاه او کسانی که به سمت اّدعاهای دینی جدید، میدین توضیح می  اولّیه

نهادهای »های دینی جدید را ند. او فرقهروهای جدید میها و سرپناهحقیقت به سمت خانه
کنند برای خود دست و ها سعی میکند که آدمای معرفی میهای میانهها را راهتعبیر و آن« ثانوّیه

های خود های رسمی نهاد دین، نیازمندیپا کنند. در حقیقت دیندارانی که نتوانستند در قرائت
 Berger andکنند )جدیدی بنا می  ود خانهرا بیابند، با تأسیس نهادهای بدیل برای خ

Louckman, 1986: p.168.) 

گیر اجتماعی. چالش3  های فرا
، «گراهزاره»های مّدعی موعودّیت و یا به اصطالح شناسان، جریاناز دیدگاه برخی جامعه 

های معلول شرایط محیطی و اجتماعی خویش هستند. تب موعود باوری، هنگامی که چالش
گیرتر هستند و ظلم و بیاجتماعی  گیر کرده است؛ تندتر خواهد فرا عدالتی، نارضایتی عمومی را فرا

های عمیق اقتصادی، ها در بحرانشناسان بر این باورند که این جریانشد. برخی از جامعه
ها (. هر چه این بحران91ص :1395 ،یتوسل و اینصادقشوند )تر میسیاسی، و اجتماعی فعال

های ها برای امیدوار ماندن و معنادار کردن زندگی خویش، به دنبال روزنهشند، انسانحاّدتر با
گر آن روزنهامید می ها دروغی بیش نباشند. این وضعّیت برای رشد خرافه و گردند؛ حتی ا

اّدعاهای کیهانی فضای مناسبی است. در وضعیتی که نسبت به آینده اعتماد و اطمینان کافی 
شوند. آدمی در رویارویی با اتفاقاتی چون تولد و مرگ، بیماری، افات ساخته میوجود ندارد، خر

بیند. قحطی، فقر و شکست؛ تمایالت و هیجانات خود را در دنیای تخیالت و خرافات برآورده می
جانبه، غایی، این الوقوع، همهرستگاری قریب»ها معموال در این مؤلفه شریکند که این جنبش

  های پیچیدهبحران  (. در میانه154ص :1394 لتون،یهم« )کشندانی را انتظار میجهانی، و همگ
کنند که نظم جاری جامعه و جهان در زمانی ها به مردم چنین القا میاجتماعی، این جنبش

معّین تغییر شکل خواهد داد و آنان پیشقراوالن این تغییر هستند. در اوضاع دشوار اجتماعی، 

__________________________________   

1 . Peter Ludwig Berger. 
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کند و گرا فراهم میهای هزارهزماتیک زمینه را برای پیدایش جنبشوجود شخصیتی کاری
کنند و تحقق آمال خود را در ها و آرزوهای خود را در آن شخص مالحظه میمخاطبان، آرمان

 کنند.وجود وی دنبال می
برانگیزی درباره پیوند میان گرایی در دایرةالمعارف دین، تعبیر تأملشوارتز در مدخل هزاره  
های مسیحایی( به   گرایی )جریانهزاره»گوید: های اجتماعی و موعودگرایی دارد. او میالشچ

« اندعدالتی به اهتزاز درآمدههای بیگینانه بر فراز باتالقهایی هستند که خشممعنای پرچم
(Schwartz, 1978: pp.6028- 6041او و برخی دیگر از هزاره .)تر پژوهان معتقدند بیش

های پیوندند، گروههای موعودگرا میکه اّدعاهای مسیحانمایان را باور کرده و به جنبشکسانی 
ای شدهای هستند که در جامعه جایگاه به رسمّیت شناختهرانده شدهخانمانی و به حاشیهبی

گوار و تلخ اجتماعی است که آنان را آماده می کند به هواداری از ندارند. در حقیقت، این اوضاع نا
ای چون فقدان اعتماد، های اجتماعی(. در واقعه160ص :1394 لتون،یهممّدعیان برخیزند )

کامیتبعیض، بی گیر ظهور عدالتی، فقر، فروریختگی الگوهای آشنای زندگی، و نا های فرا
کنشمّدعیان و پیوستن به آن های جوامت است. وقتی نیازهای طبیعی مردم ها؛ یکی از وا

آورند که گران، و مّدعیانی روی میها به پیامبران دروغین، معجزهیاری از آنبرآورده نشوند، بس
 کنند )همان(. بخش جامعه معرفی میخود را مصلح و نجات

جوامت برزیل،  از مناطق برخی در  بیستم،اول قرن   مهیدر اواخر قرن نوزدهم و نبرای نمونه،   
 نیا ،ها جنبش نیا کیدئولوژ یا انیبن شکل گرفتند. رمتعارفیغ یحیو مس یا هزاره یمذهب

و  یهانیک هایبحران وقعّیتدر م یکنون یزندگ ؛اعتقاد بود که جهان گناهکار و ناعادالنه است
دست به   یریگ همهبالهای و  یگرسنگ،ها تیمحروم ،ها یریبا درگو دارد،  انیجر یاجتماع

 1.ی صورت پذیردهخله االمداکه مستلزم آن است  نیا .انیزمان رو به پا گریبان است و
های موعودگرا و یا مدعی موعودّیت را باید نشانه و معلول بر اساس این دیدگاه، جنبش 

عدالتی و فساد و ها در حقیقت، زنگ خطری هستند که احساس  بیدانست، نه عّلت. این جریان
ا فارغ از درستی و هکنند. به عبارت دیگر، این جنبشآرزوهای فروخفته را در جامعه یادآوری می

__________________________________   

1 . Causes and Sources of Millenarian Messianism of the Brazilian Sertões, 2017:  p. 20. 
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گر خود حکایت می  نادرستی و کژکارکردهایی که دارند، از احساس  وضعّیت بیمار جامعه کنند. ا
ها از بین بردن و خشکاندن ظلم بیماری جامعه بدانیم، راه رویارویی با آن  ها را نشانهاین جریان

 (.81ص :1395 ،یتوسل و اینصادق) عدالتی و فساد در جامعه استو بی
گر این شش عامل وجود داشته باشند، زمینه   شوارتز معتقد است در وضعیت دشوار اجتماعی، ا

 (:Schwartz, 1978: p. 6037های مّدعی فراهم خواهد شد )پیدایش جریان
های دیگر از پذیرش خوبی . وجود اجتماعات روحانی و مذهبی که نسبت به افراد و گروه1

نهادی که حس وفاداری را به خارج از های مردمها و تشکل برخوردار باشند. وجود انجمن
خانواده نیز گسترش دهند و به دنبال نوعی احساس سرسپردگی باشند؛ یکی از شرایط فرهنگی و 

 های موعودگراست؛اجتماعی مهم برای پیدایش جریان

سطح وسیعی  های سّیار که بتوانند شعارها و شایعات مربوط به مّدعیان را در . وجود سخنران2
 منتشر کنند؛

های عامیانه تاریخ را تفسیر ها و قصهای و شاعرانه که در نمایشهای اسطوره. وجود سّنت3
دانند که های سترگ و معنوی میهایی که مردم را حامالن این مسئولّیت و پیام  کنند؛ اسطورهمی

 بخش تاریخ نشست؛باید به انتظار پایان فرح

گویی و هر امری که رشناسی، عددشناسی و به دنبال راز اعداد بودن، و غیببینی، اخت. طالت4
مردم را به پیشگویی دعوت کند و به دنبال وجود ارتباط رمزآلود میان اعداد، ستارگان، و 

 رخدادها باشد؛

آلود و شعایری که افراد را در کنار هم جمت کند و به آنان ها و مناسک بدعت. وجود سنت5
ای های آشفتههای پر از تشریفات که آغازها و پایانها و یا سوگواریشد. کارناوالهوّیت ببخ

 دارند؛

کان و بازسازی . وجود اسطوره6 های مهاجرت که کنشگران را به بازگشت به سرزمین نیا
 ای طالیی فرا بخواند.گذشته
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 . تئوری رفتار جمعی و جوامع فاقد دولت4
ر  سملس  گرا مطالعات های هزاره  چرایی پیدایش جنبش  که درباره 2ی، به نقل از ورسل1نیل ا 

ها در نظر شرط ساختاری برای پیدایش این جنبشمفصلی انجام داده است؛ سه گونه پیش
توانند پیدایش مّدعیان را در میان مسلمانان تبیین کنند. او فراوانی می  گیرد که تا اندازهمی
گیرند که به معنای ای، ابتدا در میان مردمی شکل می های هزارهگوید: اولین نوع جنبشمی

امروزین آن فاقد دولت هستند؛ یعنی جوامعی که از وحدت سیاسی برخوردار نیستند و از 
بهره هستند. این جوامت فرآیند مناسبی برای ایجاد رفتار سیاسی نهادهای سیاسی متمرکز بی

بخش( متوسل ستی )از قبیل اّدعاهای نجاتدمّتحد ندارند. به همین دلیل، به دستاویزهای دم
های مدعی گرایی و جریانشوند. از منظر وی، دومین نوع از جوامت مستعد برای رشد هزارهمی

گرایی از میان قشرهای های هزارهموعودیت، جوامت کشاورزی هستند. در این جوامت، آیین
ها نیز خیزد و این جنبشرسمی برمی تر، نظیر دهقانان و دارای محرومّیت نسبی علیه رژیمپایین

سوم از جوامعی   بهره هستند. در نهایت، دستهپیش، از سازمان یافتگی سیاسی بی  مانند دسته
های مّدعی موعودیت برخوردارند، جوامعی با نهاد سیاسی افتراق روز جنبش  که از استعداد به

های پی در پی و به دلیل شکست یافته هستند. در این جوامت نهاد دین از سیاست جداست که
اند و مجبورند به نیازهای به دالیل مختلم، دچار از هم گسیختگی اجتماعی و سیاسی شده

مردم و مطالبات سیاسی آنان پاسخ دهند. این اوضاع و احوال، زمینه را برای ظهور رهبران 
 (.Smelser, 1962: pp.324- 327کنند )ای آماده میپیامبرگونه و هزاره

گیرد. او از آورد و از از ادبیات او کمک میروی می 3اسملسر در تحلیلی دیگر به کار کالرک
های مّدعی گرایی و جنبشکالرک استفاده کرده و معتقد است هزاره 4«های بدبینفرقه»مفهوم 

های بدبین، های بدبین است. فرقهبینی فرقهاصلی جهان  موعودیت وجه مشترک و مشخصه

__________________________________   

1 . N. Smelser 

2 .P. Worsley 

3 . E. T. Clark 

4 . pessimistic sects 
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ای هستند که در ناامیدی مطلق از این که بتوانند در روندهای محروم و طرد شده هایگروه
ای امیدوارکننده  ها هید نشانهبرند. آن  سر می  ترین منفعتی تحصیل کنند؛ بهموجود اجتماعی کم

کنند. هواداران این بینند و بوی بهبودی از آن استشمام نمیدر جهان پیرامونشان نمی
ای کیهانی هستند که به زودی تومار نظم فعلی را در صورت طبیعی منتظر فاجعه بینی بهجهان

هم خواهد پیچید و آنان در این آشفتگی و سیل بال به جای امنی پناه خواهند برد؛ به یک 
های موعودگرا و (. از منظر اسملسر جنبشIbid, p.31سلطنت پرجالل و یک بهشت زمینی )

هایی هستند که آویز گروهول اوضاع ناامیدوار کننده و آخرین دستمّدعیان در این زمینه محص
 کنند.گرایانه را باور میورزند که هر اّدعای نجاتچنان در بدبینی خود افراط می

گرایی سود اسملسر برای توضیح چرایی پیدایش مسیحانمایان از تمایز میان هنجارگرایی و ارزش
ترین دلیل داند و معتقد است مهمگرا میهای ارزشجنبشموعودها را رهبران برد. او شبهمی

گر گروه یا گروهپیدایش این جنبش هایی از جامعه به ها افتراق هنجار و ارزش در جامعه است. ا
اند و در سیستم موجود های وجوه زندگی تمایز یافتهها از سایر جنبهاین نتیجه برسند که ارزش

گاه علیه هنجارها دست به کت قشرهای محروم وجود ندارد؛ آناجتماعی امکاناتی برای بیان فال 
گرا بپردازد، های اصالحی که به طور ساختاری به ترغیب عقاید ارزشزنند. فقدان کانالاعتراض می

(. در وضعیت نبود انعطاف Ibid, p.320های اتوپیایی ندارد )ای جز سر برآوردن جنبشنتیجه
دهد، در نهایت به ها را آزار میهایی که افتراق هنجار و ارزش آنّیتکافی در ساختار اجتماعی، جمع

گر کسی یافت شود که بتواند عقاید گرا کشیده میهای ارزشسمت جنبش شوند. در این میان، ا
ها تواند به عنوان مسیحای جامعه، رهبری این جنبشگرایانه را در کالم خود متبلور کند، میارزش

تر خصلت کاریزماتیک و فرهمندی دارد و در   ها بیشرهبری در این جنبش را بر عهده بگیرد.
 (.Ibid, p.322شود )و یا مسیحانما ظاهر می 1اشکال پیامبرنما

__________________________________   

1 . Peseudo-Prophet 
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 های کوهنسامانی توده. تئوری بی5

گرا دارای تالش های هزارهکسانی است که در تئوریزه کردن جنبش  در زمره 1نورمن کوهن
 2«دنبال هزارهبه »ترین اثری که از او در این زمینه وجود دارد، کتاب همشایان ستایشی است. م

کنده است. کوهن برای بررسی علل است. این کتاب از شواهد تاریخی درباره جریان های مدعی آ
کن شدن»و  3«سامانیبی»پیدایش مّدعیان، به دو مفهوم  کند و معتقد است: اشاره می 4«جا

  سازمان و اتمیزههای بیغین( پیروان خود را عمدتا  در میان تودهکاهن مسیحانما)مّدعی درو
یافت. این اوضاعی بود که در فالندرز و شمال فرانسه در قرن دوازدهم شهری و روستایی می

وجود آمده بود و بعدها در قرن شانزدهم، عین همین اوضاع در هلند و وستفالی و در سیزدهم به
 (.Cohn, Norman, 1957: p.282ید آمد )قرن پانزدهم در بوهیمیا پد

های سامانیشواهدی از نقش بی  کوهن در جایی دیگر از کتاب خویش و به منظور ارائه
کند و اروپا در قرون وسطا اشاره می  دهقانی و بسته  اجتماعی در پیدایش مسیحانماها؛ به جامعه

 گوید:می
را از هم  متعارفو  یعاد یندگز  جرقه، نحوه کاوضاعی کافی است ی نیدر بستر چن

دو سلطنت و هر عامل  انیجنگ، دوران فترت م ،یعیطب یایبال ،یبگسلد. امراض مسر
و  بیو مردم را به اشکال عجبگذارد  قیعم یریتأث یاجتماع  نهیزمبر تواند  یم ی،گرید
خالص از وضت  یابراز خشونت، تالش براهای راهاز  یکیخشونت وادارد که  بیغر

 یرواناوضاع . حاستیمس کی یمساوات طلب و تحت رهبر یها  ، در قالب گروهموجود
گهانصورت بهتواند  یعجز و رشک م ،یجمع تهاز اضطراب دس یناش در شورش  ینا

را  یآرمان یاز رنج و درمان شده و سلطنت ییکه موجب رها یشورش ؛شود هیتخل یبرادرکش
و از   ح گرد آمدهیدر اطراف مس یا هچون حلققدیسان آورد که در آن   یبه ارمغان م

است که اوضاع و احوالی  نیچن در  .دبرن یلذت م یزالیو قدرت ال تیو رفاه و امن یآسودگ
خواهند  میعظ یاجتماع نقش سمینامید شده و در  دیتجد یق آخرالزمانیعت یها اسطوره

__________________________________   

1 . Norman Cohn 

2 . The Pursuit of the Millennium 

3 . disoriantatio 

4 . dislocation 
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و  یشهر دستانیبه جذب ته ییباورها نیبا اتکا به چ ز ین ی. رهبران موعودداشت
 نیو از هم ؛اند را از دست داده مانشانیا یسنت یها  که نسبت به ارزشپرداخته  ییروستا

ها را آنتوان  ید که منشو یمشاهده م ینیمهم ارتداد د اناتیوضوح جر  هجاست که ب
  (.Cohn, 1957: p.52نام داد ) «دستانیارتداد ته»

که بنا به  هایی هستندوجوی نشانهتجسمردم همواره در در تحلیل کوهن، در چنین اوضاعی، 
گه شیپ»ی، امبریسنت پ عالئم   همشاهد شهیجا که هم شد و از آن یمحسوب م «آخرالزمان یآ

امکان ستاره دنباله دار و...(  اه،یمرگ س ،یسال خشک ،یها، قحط گران بد، شورش الظهور )حکومت
به  ،قهیو مض یالبته سخت د.کردن یرا حفظ م خود ییایپو یفرجام شناخت یها اسطورهداشت؛ 
در  یعیطب ییها  دهیو جنگ و فقر پد یقحط .شود  ینممنجر  ییخود به جنبش هزارها یخود
 یدیها نه فقط تهد  دهیپد نیآمد که ا  ینم شیپوضعیتی  یاما وقت ؛آمدند  یبه شمار موسطا قرون 
گاه وتجربه  ،تیبقا بودند، بلکه خارج از ظرف یبرا  یدمیشدند )مثل اپ  یوب مها محس  توده یآ

گاه پرواز دسته  آن ؛را موجب شد( یا  حاد و گسترده یسازمان یدر اروپا که ب 1348 سال طاعون در 
تالش  کوهن (.Cohn, 1957: p.87) گشت یمحتمل م ار یبس یا  هزاره یاهایسمت رؤه ب یجمع
 یدهقان یها شورش یماعرا متفاوت از بستر اجت یا هزاره یها  جنبش یاجتماع نهیکه زمکند می

جان بال،  امیاز ق یپس از گزارشد و مجزا بدان یا را گونه کند و آن یمعرف یو اغتشاشات شهر
ک نیابر  ؛خود بودند مینو اورشل ییدنبال بر پاه مونستر که ب یها  ستیمونتسر، آناباپت  دینکته تأ

اما توسط  ؛داشته یشخصو م یاهداف واقع ایتوده انیموارد، طغ نیکند که در تمام ا یم
 راههیبه ب ،اند  گرفته یکه حول رهبران سودازده شکل م کیستیآنارکو کمون یا هزاره یها گروه
 :Cohn, 1957) اند  شده لیتبد جهان صیتمح یبرا یزیرستاخ ییشده و به نبردها دهیکش

p.282.) 
نانی شبیه کوهن رفتار جمعی او سخن گفتیم، دارای سخ  تر از نظریهاسملسر که کمی پیش

 کند: هایی اعتراضی علیه آرایش اجتماعی توصیم میاست. او نیز مسیحانمایان را جریان
باعث  استیو نهاد س نینهاد د انیم افتراق مدتوان ادعا کرد ع یطور خالصه م  هب
 یطور کل  هب ای) یشکل اعتراض مذهب  هب ،یاجتماع شینسبت به آرا ییشود که نارضا  یم

 یکه اعتراض قبل از آن ،مثال نزاع بر سر ربا .ردیمستتر( صورت گ یها  ارزش هیعل یاعتراض
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 ینیغالب د ینیجهان ب یاست. وقت ینید یچالش ،باشد یاقتصاد یها  استیسشبیه 
 یارتداد یها  و جنبش ردیگ  یصورت م ینید یانیر با بیتغیجهان ال هیباشد، اعتراض عل

از  یکامل یها  نمونه ،شد  یبرپا م تیحیقر مسمست یها  ارزش هیکه عل اقرون وسط
 ینواع افراطاشاهد رشد  ز یدر حال حاضر ن اقرون وسط جز ه ب هستند. ینید یها  جنبش
کنان ها و   تیاقل انیمقدس در م یها  از جنبش  البته. ... میهست یرامونیپ یکشورهاسا
اسملسر معتقد  ،است یاروستیو پ یاشتداد یا  مقوله ،یافتگیجا که مقوله افتراق  از آن

 یکند و چه بسا عناصر  یرا از هم جدا نم یو عرف ینید یها  جنبش ی،منج یاست مرزها
جنبش  یو بالعکس عناصر ذات افتی ینیرا بتوان در جنبش د یفرهنگ عرف کیاز 
قرن  مهین یحیمس الیکند )مانند جنبش سوس  یم دایپ یختگیآم ینیبا عناصر د یعرف

 ,Smelser) (20اوائل قرن یسارکات در اندونز ستیونالیجنبش ناس ایو  ایتانینوزدهم بر

1962: pp. 314 – 315.) 

 . ترغیب ساختاری 6

شناسی انقالب کار کرده است و به مکتب تر در زمینه جامعه  که بیش 1چالمرز جانسون
ه آسیب های موعودگرا و مسیحانمایان به مثابتعلق دارد؛ به جنبش 2کارکردگرایی ساختاری

ها را عوارض ناشی از به هم خوردن تعادل سیستم اجتماعی اجتماعی نگاه کرده است و آن
ابتدا به بهتر است  یهر انقالب نییتب یبرا ،جانسوندیدگاه از (. (Jonson, 1966: p.35داند می

کارکرد و سپس به شتاب  میعنوان شرط الزم نظر افکنه ب یاجتماع موجود ستمیس یها نا
 یموعود یها دو ابزار به سراغ جنبش نیا او با تکیه بر . میوقوع انقالب بپرداز های  دهنده

 :رود یم
کارکرد که یهنگام ها نسبت به نقش   توده ایمبهم باشد و  یاجتماع ستمیس یمنابت نا
که به  ابندی  یم شیسمت گرا نیبه ا ؛ها واقم نباشند  ییخود در غلبه بر نارسا یاجتماع

 راتییبه تغ دیست از اما عبارت یانقالب ییمتوسل شوند. هزاره گرا یعیفوق طب یروهاین
برطرف  یکل  هص جهان موجود را بیکه در رأس هزاره، نقا نو همه جانبه در جها کالیراد

__________________________________   

1 . Chalmers Jonson 

2 . structural functionalism  
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کارکرد یا  هزاره یها امیکند. ق یم توسط  یکه به سادگ یمعموال در پاسخ به منابت نا
که قابل  دار یخصوص آن دسته از منابت پا  هب ؛دافت یاتفاق م ؛شوند یها درک نم توده

کر انیبرطرف شدن توسط طغ کارکرد یعنی ؛ستین یژا از دوران انتقال.  یناش یمنابت نا
که تحت فشار  یسنتسیستمی گذار از  هیها معموال در مراحل اول امیدسته از ق نیلذا ا

 دهد یرخ م ؛ستکننده قرار گرفته ا یعرف یروهاین ای سمیالیامپر ،یفرهنگ صنعت
Ibid).) 

شان تغییر زبان ایدئولوژیک داند که هدفهایی اجتماعی میجانسون، موعودگرایان را جنبش
کمیت است و ها در انتظار ظهور  جنبش لیقب نیای پا را فراتر نهاده و معتقد است که حت حا

 یل، هدف مؤثر بلندهر چند در عم ؛کند رو می  رو به آن  را از این هستند که جهان ینیزمبهشتی 
  (.Ibid: p.38) ندارند

 . احساس شدید گناه7
شناختی برخی از اندیشمندان در ، به رویکرد روان«شناسی دینجامعه»همیلتون، در کتاب  

کند. او ویژگی مشترک موعودگرایان را در احساس های مسیحانما اشاره میتبیین پیدایش جریان
اند. او از بومیان مالنزی داند که مؤمنان دچارش شدهتی میعمیق گناه با مسئولیت برابر مصیب

هاست اند، بر عهده آنکنند اوضاع نابسامانی که گرفتارش شدهزند که غالبا  احساس میمثال می
نیز انگلس کند. همیلتون به دیدگاه انگلس در این زمینه اشاره می (.156: ص1394)همیلتون، 

گوار اجتماعی، زمینه را برای ظهور مسیحا نس عمیق گناه گوید: احساس  می بت به شرایط نا
کند و پیدایش اشاره میار صدر مسیحیت آورد. او برای تقویت دیدگاه خود، به روزگفراهم می

او همین منظر از داند. یهودی آن روزگار می  وجود همین احساس در جامعه  مسیح را نتیجه
گوار احساس گناه و مسئولیت شخصی نسبت به وضت در آن گرفتار شده  امپراتوری روم ی کهنا

تا مردم  سبب شد هایی که این امپراتوری برای یهودیان آن روزگار فراهم آورده بود،بود و سختی
این انگاره در  گمان برند این وضعیت اسفبار ناشی از گناهان آنان است. از احساس یاد شده،

کاری یک مسیحای  رفتذهن مردمان شکل گ نجات بخش که از سرشت لطم خدا که فدا
 )همان(.تواند این اوضاع را تدبیر کند سرچشمه دارد، می
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 . امید به تغییرات رادیکال8

های مارکسیسم متعلق است و از سویی به اندیشه  که به اردوگاه اندیشه 1اریک هابسباوم  
های انقالب  ثل همههای موعودگرا، مساختاری پیوند دارد؛ معتقد است بر اثر جریان-کارگردی

جانبه و امید به تغییرات همه  اجتماعی، نشانه  کشیدههای طبقات ستمدهقانی و شورش
آیند های وضت موجود پدید میعدالتیرادیکال در جهان و در پاسخ به نواقص و بی

(Hobsbawom, 1959: p.58در حقیقت او بر خالف کسانی که جنبش .) های مسیحانما را
دانند؛ معتقد است این امید فزاینده به نیروهای متافیزیکی ومیدی از وضت موجود مین  زاییده

گرایی و هزاره  کند. هابسباوم جوهرههای مّدعی فراهم میاست که زمینه را برای ظهور جنبش
ها داند و معتقد است این جنبشگستر و عمیق میهای مسیحانما را امید به تغییرات دامنگروه

ها وضت کنند. آنافشانند و خرمنی درو میانرژی و ظرفیتی برخوردارند که گاه بذری میاز چنان 
کنند. دانند و بهبود آن را به بعد از انقالب رستاخیزی موکول میبنیاد میموجود را نامطلوب و بی

ز گرای جنوب آمریکا انجام داده است؛ یکی اهای هزارههابسباوم در تحقیقی که در زمینه جنبش
داند. می« نفی وضت موجود و دفت وضعّیت حاضر »گرا را های هزارههای جریانترین خصلتمهم

اعتراض به شرایط موجود جوانه   ها ماهّیتی بدبین داشته و بر تنهاو معتقد است این جنبش
ای ندارند و منتظرند ها در عمل، برای تغییر وضت موجود هید نفشهزنند. با این همه، آنمی
دهند، قالبی خدا داد به ثمر برسد و مردم باید که نصایح پیشگویانی که آن روز بزرگ را نوید میان

به خوبی گوش دهند و خود را چنان خالص و مهذب کنند که لیاقت ورود به دنیای جدید را 
(Ibid: p.59-60 ).داشته باشند 

 

 .  گذار ارزشی9
کنش روان 2بورید  اجتماعی به وضعّیت گذار از نظام -اختیشنپیدایش مسیحانمایان را وا

 از  گذار  فرآیند یک از  بخشی هاجنبش این است معتقد او داند.ارزشی به نظام ارزشی جایگزین می

__________________________________   

1 . Evic habsbawm 

2 . Burridge. 
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 موقعیت در  جدید و تازه باورهای و هاارزش از  ایرشته به سنتی باورهای و هاارزش ای از رشته
(. بر اساس این رویکرد، 157: ص1394هستند )همیلتون،  شده دگرگون کلیبه اجتماعی

ای کامال اجتماعی است که احتمال دارد در جوامت در حال گذار، مانند جوامت موعودگرایی پدیده
 جهان سوم، و ایران که در حال عبور از سنت به مدرنیته هستند؛ پدید آید.

 . گسست ذهن و واقع 10
، و وضت موجود های مسیحانماشی گروهاندی ایاتوپ انیرابطه م 1از دیدگاه کارل منهایم، 

 یها دهد گروه یاجازه م یاست که هر عصر نیمنظور ا برهم اثرگذار و دوسویه است. یا رابطه
گون یها تیها و موقع مکان یدارا یاجتماع دل  سر بر آورند که در  ییها و ارزش دیعقا، از گونا
 نیا. است د که گویای نیازهای آن روزگار قرار دارن یا نشده آوردهو بر افتهیتحقق ن التیتماها آن

منفجر   صورت مادهه ب ،حدود نظام موجوداز هم پاشیدن  یبرا ،یو معنو یعناصر فکر
نظام موجود  یدهایکه به نوبت، ق دیزا یاز خود م ییاهای. نظام موجود، اتوپندیآ یدر م یا شونده

 دیمایتکاملش را بپ ر یس یهست ،ینظام بعدجهت تا در  نندک یگسلند و آزادش م یرا از هم م
ها  یدئولوژ یاز ا اهایتوپجدایی ا  (. منهایم همین موقعیت را نقطه222: ص1396)منهایم، 

 موجود و نظام اجتماعی مستقر نظم  یامها که حگوید: بر خالف ایدئولوژیداند. او میمی
گرویهستند؛ اتوپیا د هستند )همان: ها خواهان تحول و بر هم خوردن نظم موجوها و مسیحا

موجود به  یخیتار  تیواقعکردن در متحول  ز یمخالفت آم تیواسطه فعال  هجا که ب تا آن(؛ 202ص
با  میمانها . از این لحاظ،شوند  یخود موفق م یها  افتیو در  میهماهنگ با مفاه ،گر یدواقعیتی 
ها گروه  شهیاند یگونگچ ای ی،حالت دهنبگوید  ست کها  بر آن ایو اتوپ یدئولوژ یا انیم  یمرزبند

گرایانه است ایاتوپ یهنگام در جامعه در  یحالت ذهن نیکه ا یتیواقع یکه با چگونگیی و مسیحا
(. مانهایم اتوپیاهای مسیحانما با سامان 119)همان: ص ناهمساز باشد ؛رسد یآن به ظهور م

چه در ذهن سود آنهای اجتماعی آنان را برای تغییر وضت موجود، به دادن به عمل جمعی گروه
 (. 213کند )همان: صو مطلوب آنان است؛ آنان را برای تغییر وضت موجود بسیج می

__________________________________   

1 . Karl Mannheim 
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 .  ظهور رهبران کاریزماتیک11
ای هستند که های موعودگرا، کم و بیش دارای شش مؤلفهتر جریانآید که بیشبه نظر می 

در « رهبران کاریزماتیک»وجود  ای،ها اشاره کرده است؛ اما بیش از هر مؤلفهشوآرتز به آن
ها نقش داشته است. رهبرانی که بتوانند در جایگاهی پیامبرانه قرار بگیرند و پیدایش این گروه

تواند عامل  ینم ،ها توسط توده یاعتقادات موعود رشیصرف پذخود را منجی معرفی کنند. 
بر  را راهمصائب  ز ین یعیوق طبعوامل ف دیبلکه با ،باشد ز یخشونت آم یها در رفتار جمع آن وندیپ

 یرفتار جمع زور یدهنده و کاتال  عنوان شتابه فرهمند ب ینجم کیظهور  ،رو  نیاز هم .طرف کند
کارک دیبا یعنی ؛ابدییضرورت م متعلق به دوران انتقال و فرهنگ  یاجتماع یها  یردنا
 یانقالب موعود جمت شوند تا شاهد کجایرهبر فرهمند  کیپسند و ظهور   توده یزیرستاخ
 .میباش
گذارد،  یم متیدهنده، رو به هز  عنصر شتاب کیاثر ی بر نظام  هیکه لشکر فاقد بن گونه همان  
کارکرد اجتماع تسمیس الوقوع و  بیقر یها  ییشگویکه مجذوب پ ییها  توده یتوسط انرژ  ز ین ینا

گر   یمنهدم م ؛اند  رهبر فرهمند شده یها  موعظه  یها  نهیفاقد زم طیشرا گردد. در مقابل، ا
رفتار و   کج یاز شخص شینما، بامبریپ کیانقالب وجود نداشته باشد،  لیبوده و پتانس یکارکردنا 

ه دهنده ب شتاب کیکه  میدقت کن شهیهم دیبا ،حساب نی. با ادینظر نخواهد رس  همصروع ب
کارکرد نیآخر ی،لحاظ فن در مورد انقالبات  علت تامه انقالبات است و ر یو جزء اخ یمنبت نا
؛ مورد شوند  یم یانقالب حیمس کیمواعظ  یراین، پذآخاطر ه را که مردم ب یطیاشر دیبا یموعود

کارکرد  یکه ظهور رهبر فرهمند م دآی شیکم پ نینظر قرار داد. ممکن است ا  ز یرا ن یتواند منابت نا
کر انیطغمثًال دهد و  ر ییتغ به  دیرا با هیکه قض حال آن ؛کندتبدیل  یا هزاره یرا به شورش یژا
کارکرد یرا نوع خاص یرهبر نیچن یشدن دعاو رفتهیعلت پذ یعنی ؛دید سعک  ی،از منابت نا

 (. Johnson, 1966: p.39زند )عصر تکنیک رقم می شیدایپ ای سمیالیمانند امپر
که فراتر از اراده و اختیار  شودگرفته میکار  هب ابرانسانی برای توصیم  «کاریزماتیک» واژه
مقاومت در برابر او، یا حق  جسارتکس   دهد و هیدقرار می خود حت تأثیر آنان را ت ،مردم

به معنای است یونانی  ایکلمه «یزماکار (. »238: ص1376)برووس،  انتخاب و انتقاد ندارد
های سیاسی به تعبیر غالبی در توصیم چهرهمذکور،   واژهکه از آغاز قرن بیستم  «موهبت»
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ها ناپذیری برای تودهکه جذابیت مقاومت ایای مثبت یا منفیهچهره ه است؛برجسته بدل شد
رهبران کاریزما نسبت به دیدگاه و هدف  .ها یافته بودندمانندی بر آنتوان اثرگذاری بی و داشته

 انرهبر(. 37: ص1383)رابینز،  های سنگین هستند و آماده پذیرش ریسک خود اعتقاد دارند
و  مالی پاداش یا زور  از  استفاده بدونای اثر گذار،  رابطهن خود با پیروا توانندمی کاریزماتیک

کنند و به مثابه نمادی مرادی برقرار می و مرید  ها با هواداران خود رابطهتلقین ایجاد کنند. آن
شوند. اساس کار رهبران کاریزماتیک بر های اجتماعی و دینی تبدیل میبرای برخی از ارزش

ای که گفتمان عاطفی در آن غالب است، امکان استوار است و جامعه پیوندهای عمیقا  عاطفی
 (.44: ص1382تری برای برساخت رهبران کاریزماتک دارد )رضائیان،   بیش
توان ویلیام میلر و نیز جان راسل را نمونه آورد. این دو تن به عنوان در جهان مسیحیت، می  

را فراهم « شاهدان یهوه»و « ادونیسم»دینی پیدایش دو گروه   کاریزماتیک، زمینهدو چهره 
کردند. میلر، کشاورزی انگلیسی بود که با وجود نداشتن تحصیالت رسمی، چنان شورمندانه از 

های گفت که در نهایت، توانست انشعابی بزرگ در کلیسای آنابابتیستبازگشت عیسی سخن می
یاورد. بسیاری از مردم متأثر از موعودگرای ادونتیسم را پدید ب  مسیحی ایجاد کند و فرقه

ها چرخاندند. آندادند و متن سخنانش را دست به دست میهای او تغییر کیش میسخنرانی
آور انگیز و شوقهای شعمشدند؛ چنان در وعدهکه از طرف مخالفانشان مسخره میرغم این  به

یدند. راسل نیز با سخنان کشرهبر کاریزماتیک خود جذب شده بودند که از کار تبلیغ دست نمی
الوقت دانست و برای آن، زمانی را مشخص کرد. انگیز خود بازگشت عیسی مسیح را قریبهیجان

ها که آن وعدهاش شده بودند که حّتی پس از آنهای کالمیجّذابّیت  پیروان او چنان شیفته
جدیدی برای بازگشت های چنان تاریخدروغین از آب درآمد، باز هم دست از او نکشیده و هم

 (.99 -98: ص1392نیا و کاظمی راد، کردند )صادقعیسی معّین می
های مسیحانمایان و استخراج نورمن کوهن تالش فراوانی دارد تا با استناد به ویژگی

 نیاز چن تصویری اجتماعیخصال،  نیا یمنطقخصوصیات مشترک آنان و سپس تعمیم 
 :کند میترس ییها تیشخص

اند،   ور بوده  شهیکه معموال دهقان و پ یمردم میعظ یها  بران شورشخالف ره بر 
بر  یو روحان یروشنفکر نییپاقشرهای عمدتا از وسطا قرون مسیحانمایان 
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که از صومعه خود  یاند، راهبان و قصبه خود را ترک کرده هیکه ناح یاند. کاهنان خاسته یم
اند  کرده لیتحص یکه کوره سواد یانروح ر یعناصر غ ه،یپا دون ونیاند، روحان ختهیگر

ندرتا  ،یوانیوران(، خرده نجبا، وعاظ تکرو، بعض عناصر د  شهیپ انی)مخصوصا در م
و  ادانیشان است، ش یاز منزلت اجتماع شیها ب  آن یکه جاه طلب یزادگان بینجب
گون یها  نمونه؛ خرده پا شانیکش بان،یفر عوام  شینما  هموعود را ب یاز رهبر یگونا

 شان یاجتماع هگایاپ ایمعلومات  زانیدر م دیها را نبا  آن یو تعال تیموفق رمز  اند. گذاشته
 وق داشته است.فت یگریها بر هر عامل د آن تیشخص سیبلکه همواره مغناطدانست، 
گاه بوده ،خود یادیبه ش ،رهبران نای از  یتوان گفت بعض  یم گرچه ها،   آن تر   شیب ؛اند  آ

آنان  !اند  پنداشته یم یهاال تیذ مشیتنف یحداقل مجرا ایتجسم خدا و واقعا خود را 
 یینها یروزیاند که پ  پنداشته  یم یآخرالزمان یخود را صاحب رسالت ،معصومانه و مقدس

 یبرا یرهبر نیراز آلود الهام و مکاشفه، چن یفضا در ! استها از روز الست مقدر شده   آن
طاقت  میتکل روان،یداشت و پ  یمقرر م یساز  خیو تار  نیسنگ میخود وظا روانیپ

بر دوش خود احساس  نانیو اطم دیبه ام یسامان  یحرمان و ب لیتبد یبرا ییفرسا
خود را نخبگان فراتر از  ،شد که آنان یباعث م نوشت هماز  یکردند. اخوت ناش  یم

 (chohn, lbid: p.85- 86). ی بدانند و فان یمعمول یها انسان

 مانی اجتماعیسا. بی12
هایشان را درباره موعودگرایی بیان کردیم، افراد دیگری نیز هستند که به جز افرادی که نظریه
، چالرز 3، اریک ولم2، مایکل آداس1اند. برای نمونه ویلیام کورنهاوزر در این زمینه سخن گفته

ها را آنان این جریانتر   های مشابهی در این زمینه دارند. بیشدیدگاه 5، و تدا اسکاچپول4تیلی
  کنند که در پی اعتراضات عمومی به وضت موجود و نیز مداخلهای معرفی میهایی تودهجنبش
 (. Adas, 1979: p.251گیرند )های کاریزماتیک شکل میهای الیت و شخصّیتگروه

__________________________________   

1 . William kornhauser. 

2 . Micheal Adas 

3 . Eric Robert Wolf. 

4 . Charles Tilly 

5 . Theda Skocpol 
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وم پردازان علنمایی گذشت، نظریه گونه که از مباحث مطرح شده در تحلیل نظری مهدی  آن 
  های موعودگرا بر این نکته اتفاق دیدگاه دارند که میان اوضاع آشفتهجنبش  اجتماعی درباره

شناسان معموال از ای معنادار وجود دارد. جامعهها رابطهاجتماعی و پیدایش این جریان
سامانی، شکستگی ساختار اجتماعی، از بین رفتن انسجام اجتماعی، پریشانی مفاهیمی چون بی

که زمینه را برای   شدگی فرهنگی برای توصیم شرایط محیطی  تاری، و از جا کندهساخ
یابد، توضیح چه اهمیت میجا آنگیرند. در اینکند، بهره میها فراهم میگیری این جنبششکل

شناسان از ساخت اجتماعی سامانی اجتماعی به مثابه دال مرکزی توصیم جامعهنظری  بی
توان در سامانی اجتماعی را مینماست. بیهای مسیحانما یا مهدی جنبش مناسب با پیدایش

های موعودگرا شناسی جنبشای توضیح داد که در نهایت، به گونهجوامت مختلم به گونه
گون میبینجامد. بی های مختلفی داشته باشد. تواند صورتسامانی اجتماعی در جوامت گونا

سامانی تواند صورتی از بیداری، و ... هر کدام میسرمایه  امعهصنعتی، ج  دهقانی، جامعه  جامعه
 نمایی را به خود ببینند. ای از مهدیاجتماعی را تجربه کند و در نتیجه گونه

کورنهاوزر معتقد است در جوامت کشاورزی، به علت دوام ساختارهای سنتی که معیارهای 
رند؛ این، عناصر بیرونی هستند که ممکن اجتماعی ثابتی دارند و از پوندهای جمعی برخوردا

است در نظام اجتماعی دخالت کنند و نظم اجتماعی را فرو بریزند؛ عواملی چون هجوم 
کم و غارتگران، بالیای طبیعی، کشمکش گهانی حا های قومی، رخدادهای غیر مترقبه، و مرگ نا

عیت، جامعه را در معرض گیرد. این وضهایی که پس از آن و معطوف به قدرت انجام میدرگیری
دهد شکل را در معرض پذیرش دعاوی مهدوی قرار میهای بیمتالشی شدن قرار داده و توده

(Kornhauser, 1959: p.40او در پاسخ به این پرسش که چگونه می .) توان وقوع
ها که در قرون گوید: این جنبشهای مسیحانما را در جوامت دهقانی توضیح داد، میجنبش
های بیرونی رخ داده و تنها محرک  دادند، به وسیلهوار رخ میی و در میان جوامت تودهوسط

شدند؛ اما به طور کلی از ایجاد تغییر در ساخت کالن های مذهبی جدید میموجب زایش فرقه
(. اریک ولم به همین نکته اشاره کرده و معتقد است Ibid: p.50اند )اجتماعی ناتوان بوده

ای دارای استعداد اندکی هستند؛ مگر این هزاره  های عمدهنی برای پیدایش جنبشجوامت دهقا
 -Skochpol, 1982: pp. 351 ها بپردازند)که متغّیرهای بیرونی دخالت کنند و به بسیج توده
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375 .) 
بر خالف جوامت کشاورزی، جوامت انتقالی و یا در حال گذار که قواعد گذشته و سنتی شان تا 

جدید   اند و جامعهکارکرد شده و از سوی دیگر، هنجارهای جدید هنوز زاده نشدهفراوانی بی  اندازه
شکل نگرفته است؛ نظام اجتماعی گسیختگی فراوانی دارد و این وضعّیت، امکان پیدایش 

های مسیحایی گذشت، گونه که در تحلیل نظری جنبشکند. همانتر می  مسیحانمایان را بیش
های کم بخش قابل توجهی از جریانشناسان تقریبا  توافقی وجود دارد که دست در میان جامعه

گیرند. مراد از جوامت انتقالی، جوامعی هستند که با گذر از موعودی در اوضاع انتقالی شکل می
دهقانی و حرکت به سمت جوامت صنعتی، نظم پیشین و پیوندهای اجتماعی خود را از   جامعه

(. این دوره با انواع 67: ص1363اند )داد، نوز به وضعّیت ثابتی در نیامدهاند؛ ولی هدست داده
های این دوره عبارتند از: بحران ترین بحرانها در هم آمیخته است. مهممشکالت و بحران

هوّیت، بحران مشروعّیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، بحران توزیت، و بحران یکپارچگی و 
  (.71 -67ص :انسجام )همان

در این جوامت که در برزخ میان سنت و صنعتی شدن قرار دارند؛ سلسله مراتب اجتماعی از بین 
توانند خود را با اوضاع جدید منطبق کنند؛ به همین روند و بخش بزرگی از شهروندان نمیمی

شوند. نهادهای سنتی جامعه، مانند خانواده دلیل، به بخش غیررسمی جامعه تبدیل می
توانند از اعضای خود حمایت کافی داشته باشند و این، در حالی است وم و قبیله نمیگسترده، ق

صنعتی هستند؛   های جامعهکه نهادهای تأمین اجتماعی، بنیادهای بیمه و رفاه که از مکانیزم
صنعتی شدن،   پناه در مراحل اولیهرانده شده و بیهای به حاشیهاند. تودههنوز به وجود نیامده

گونه به اند و این  کنند به آخر خط رسیدهبینند و احساس میرا میان آسمان و زمین معلق میخود 
سامانی اجتماعی، (. در این بی72ص :1370 نگتون،یهانتشوند )سرخوردگی اجتماعی گرفتار می

 نما را پدید آورند و هواداری کنند.های مهدیاین افراد معلق ظرفّیت باالیی دارند تا جریان

 . مواجهه جامعه با قدرتی برتر 13
شوند، به جایی اشاره هایی که مسیحانمایان در آن شکوفا میورزلی در برشمردن موقعّیت

اند؛ ولی مشکل این است که های موجود جامعهگروه  همه  کند که نهادهای سیاسی نمایندهمی



نما
یحا
مس
ی 
نظر
یل 
تحل

ی...
شمار
گاه 
دید
 بر 
کید
با تا
ان 
ی

 
 

 

93 

برد. از ها رنج میسرخوردگیها و جامعه با قدرتی بسیار برتر در نبرد است و از یک رشته شکست
شوند و تحقق بهشت زمینی ناممکن دیدگاه او در این وضعیت، وقتی آرزوها و رؤیاها برآورده نمی

  توانند جامعهآورند. مسیحانمایان میای روی میها و رؤیاهای هزارهدهد، مردم به امیدنشان می
پیوند بزنند. بر این اساس، ورزلی های خود دوباره به هم نومید و پاره پاره را با آرمان

گر چه با داند؛ جنبشهای سیاسی میمسیحانمایان را نخستین صورت از جنبش هایی که ا
شوند. در های سیاسی تبدیل میگیرند؛ رفته رفته عرفی و به گفتمانادبیات دینی شکل می

های سیاسی نبشهای هزاره گرا، پس از مدتی جای خود را به جحقیقت از دیدگاه او، جنبش
دهند. دلیل این تغییر ماهیت از منظر ورزلی آن است که وقتی مسیحانمایان در آزمون می

خورند، جای خود را به های خود شکست میشوند و در تحقق وعدهواقعیت موفق نمی
 (.194 -192: ص1394دهند )همیلتون، های سیاسی میجنبش

توان در جدول ذیل مالحظه   شتاب دهنده را می مجموعه سه عوامل تعیین کننده، اثرگذار و
 کرد:

 ماهّیت عامل عامل
 کنندهتعیین سامانی اجتماعبی

 اثرگذار  نارضایتی عمومی از وضت موجود
 اثرگذار  های اجتماعیمحقق نشدن آرمان

 اثرگذار  هاسامانی تودهبی
 اثرگذار  فقدان دولت

کارآمدی سیستم  اثرگذار  نا
کی  رگذار اث گسست ادرا
 اثرگذار  افتراق ارزشی

گیر چالش  اثرگذار  های فرا
 دهندهشتاب ظهور رهبران کاریزماتیک
 دهندهشتاب احساس شدید گناه
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 دهندهشتاب های جدیدناتوانی دین در ارائه تبیین
 دهندهشتاب امید به تغییرات رادیکال

 

 گیرینتیجه
شناسان هایی که جامعهترین نظریهرخی از مهمچه در این مقاله ارائه شد، مروری بود بر بآن

اند. غرض از این کار های دروغین ارائه کردههای مّدعی مسیحانمایی و یا مسیحدر تبیین جریان
ترین عامل و یا عوامل پیدایش   آن بود که به دست آوریم از منظر این اندیشمندان، مهم

توان از این مفاهیم بر اساس   وامل، میمسیحانمایان چیست. پس از ارائه فهرستی از این ع
توانیم از سه دسته ها میای ارائه کرد. بر اساس این نظریهگانهمیزان اثرگذاری، برساخت سه

که تقریبا شرط الزم برای « کنندهعوامل تعیین»عوامل در پیدایش مسیحانمایان سخن بگوییم: 
که در حقیقت به تقویت عوامل « ار عوامل اثرگذ»اند؛ ها دانسته شدهپیدایش این جریان

که پیدایش مّدعیان دروغین را سرعت « دهندهعوامل شتاب»کنند؛ و کننده کمک میتعیین
 بخشند.می

است. در « سامانی اجتماعبی»گیری مسیحانمایان بر این اساس، عامل محوری در شکل
داند. وقتی تماعی میهای دروغین را معلول شرایط نابسامان اجها مسیححقیقت این نظریه

های جامعه را محقق تواند اهداف و ارزشسیستم جامعه از کارآیی الزم برخوردار نیست و نمی
های متافیزیکی و ماورایی مردم را دور خود جمت و خود را شوند که با وعدهکند؛ افرادی پیدا می

مسائلی چون  کنند. در پیدایش این عامل تعیین کننده،مصلحان وضت موجود معرفی می
گیر، محقق نشدن آرماننارضایتی عمومی، چالش سامانی ها و آرزوهای جامعه، بیهای فرا

کی، و فقدان دولت اثرگذار هستند. توده کم، افتراق ارزشی، گسست ادرا کارآمدی سیستم حا ها، نا
هم ممکن است به خودی خود نتوانند زمینه را برای ظهور مسیحانمایان فرا« عوامل اثرگذار »

توانند در پیدایش عامل اصلی نقش داشته گر میکنند؛ ولی در نهایت، به عنوان عوامل مداخله
گر در جامعه ای به وجود بیایند چون احساس دهندهای با این اوضاع، عوامل شتابباشند. ا

و های معهود و طبیعی و امید به تغییرات رادیکال شدید گناه، نا امیدی از ایجاد تغییر به روش
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خود این امید را تقویت کنند، و در   فراطبیعی، ظهور رهبران کاریزماتیک که با سخنان پیامبرانه
های تازه از ایمان؛ آن وقت همه چیز برای ظهور مّدعیان تبیین  نهایت ناتوانی دین از ارائه

 های مسیحانما فراهم است.گیری جریاندروغین مسیح و شکل
هایی دینی هستند و خاستگاه این های مسیحانما، جنبششنکته شایان ذکر، این که جنب

های غیرمذهبی پدید واقت، مسیحانمایی در جوامت و گروه ها جوامت دینی است و در جنبش
نخواهند آمد. البته در آن جوامت نیز ممکن است رهبران کاریزماتیکی، ضمن سوء استفاده از 

معه تحمیل کنند؛ این مصلحان قطعا، خود را سامانی جامعه، خود را به عنوان مصلح به جابی
ای مسیحاباور نیاز دارند؛ مسیحای بازگشته معرفی نخواهند کرد. مسیحانمایان به جامعه

گر جامعه ای که در انتظار ظهور یک مسیح موعود است. به همین دلیل، عوامل برشمرده شده ا
ه باید خود را برای میزبانی دینی وجود داشته باشند، آن جامع  در هر گروه و یا جامعه

مسیحانمایان آماده کند و در این زمینه میان جوامت مسلمان و مسیحی تفاوت چندانی نیست؛ 
گر در جامعهیعنی وضعیت مسلمان نیز وجود داشته باشد، احتمال پیدایش   های برشمرده شده، ا

 دهد.   نمایان را افزایش میمهدی
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