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فصا نامه علمی _ پژوهشی مشاارق ماوع ااود
سال دهاام ،ش اماااره  ،40زمستان 1395

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدویت در عصر غیبت
با تأکید بر فرقه بهائیت
محمدرضا برزویی
چکیده
بهاارهگیااری از روشهااای تأثیرگااذار ارتباااطی و راههااای علماای و روانشااناختی
ارتبا و گفاتوگو ،باه عناوان راهکاار ناوین افاراد مادعی و فرقاههای ناوآیین و
باادعتگااذار اماماات و مهاادویت شااناخته ماایشااود .بساایاری از ساااردمداران و
پیروان این گروهها با استفاده از روشهای خااص ارتبااطی ،در پای جلاب نظار
افراد سادهلوح و وارد کردن آنان به مسلک و آیین خود هستند که در این میان
«متمهااادیان» (ماااادعیان شااااخص اماااام مهاااادی ) و «ماااادعیان دروغااااین»
(ماادعیان نیاباات یااا ساافارت امااام مهاادی ) ،جایگاااهی ویااژه دارنااد .ایاان
موضوع _ که امروزه از آن به یکی از آسایبهای مهلاک در اندیشاه دینای تعبیار
میشود _ در جامعه ما رواج یافته و به صاورت یاک معضا دینای تبادی شاده
اسااات کاااه ضااارورت دارد باااا تکیاااه بااار رویکردهاااای مختلاااف جامعاااهشاااناختی،
روانشناختی و دیانشاناختی باه آن پرداختاه شاود .در مقالاه پایش رو ،تاالش
شاااده اسااات رویکردهاااا و برناماااههای مااادعیان دروغاااین مهااادویت ،در بحااا
ارتباطات ،تعام و چگونگی جذش مخاطبان خود ،مورد بررسی قرار گیرد و به
شکلی روشمند به تحلی پیامدها ،آثار و خاستگاههای این مدعیان دروغین
پرداخته شود .بهائیت از جمله مهمترین این فرقههاست که پاژوهش حاضار،
نگاهی ویژه به آن دارد.
واژگان کلیدی

ارتباطاااات ،روشهاااای ارتبااااطی ،متمهااادیان ،مااادعیان دروغاااین مهااادویت،

بهائیت.

 .1دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

(.)borzooei@gmail.com
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بیان مسئله
امروزه اندیشاه مهادویت و در نگااهی جاامعتر «موعاودگرایی» ،باا چالشهاایی روبهروسات کاه

توجه به آنها برای حفظ این آموزه بنیادی و ارزشمند ،بسیار ضاروری اسات .از جملاه مشاکالتی
که فرهنگ شیعی انتظار و انقالش با آن مواجه است ،گسترش مدعیان مهدویت یا «متمهادیان»

است (کوچکزاده.)26 :1387 ،

پاایش از ایاان و در طااول تاااریخ نیااز افااراد زیااادی بااا ادعااای پیغمبااری (ماننااد مساایلمه کااذاش)،

ادعااای اماماات (مث ا جعفاار کااذاش) ،ارتبااا بااا امااام زمااان

و ...بااه دنبااال سااوء اسااتفاده از

احساسااات معنااوی و مااذهبی مااردم بودهانااد .در عصاار مااا نیااز ایاان موضااوع در قالبهااای جدیااد و

البتااه بس اایار پیچی اادهتر از گذش ااته ب ااروز م ااییابااد .متأس اافانه ام ااروزه وج ااوه مختل ااف «عقالنا ای»،

«احساس ای» و «واقعاای» فرهنااگ مهاادویت ،در معاارض هجااوم باورهااای مسااموم و دیاادگاههای
افراطای و شاایادان متقلااب قاارار گرفتااه اساات .نگاااهی بااه مطالااب و اخبااار روزنامااهها و نشااریات بااه

خوبی نشان میدهد که تا چه اندازه ادعای رویت ،ادعای تشرو ،ادعای اقتدای به آن حضرت
در نماز و ...عام ایجاد آلودگیهایی در فرهنگ ناش دینی و پدیدآمادن آفتهاایی در اندیشاه و
باورهای مردم مسلمان کشورمان شده است (شهبازی.)68 :1382،

در این روند نمیتوان تأثیر کشورهای استعماری برای ایجاد شکاو و انحاراو در میاان ماردم

را نادیده انگاشت؛ تالشهای کسانی چون «مستر همفر» جاساوا وزارت مساتعمرات بریتانیاا در

ممالاک اسااالمی و «کینیااز دالگااورکی» مااأمور امپراتااوری تازار روسایه باارای ایجاااد فرقااههای جدیاد

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

مااذهبی در عهااد قاجااار ،تنهااا نمونااههایی کوچااک از هزینااهکردهااای قاادرتهای اسااتعماری علیااه

از امام زمان حقیقی به انحراو کشانند .زمانی که به طیف گسترده جریانها و فرقههای نوظهاور
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دیگر نمیتوان برنامههای هدفمند و هماهنگ کشورهای غربی برای ایجاد شکاو و انحراو در

کش ااورهای اس ااالمی بودهان ااد .رد پا اای اس ااتعمار در س اارزمینهای اس ااالمی را میت ااوان در قام اات

«وهابی ا ات» در جزی ا ارا العا اارش« ،بابی ا ات» و «بهائی ا ات» در ای ا اران و «آقاخا ااانی» و «قادیانی ا اه» در

پا کساتان ،پی گیاری کارد .هامافقای ایان فرقاهها بااا یکادیگر مشاهود اسات؛ چارا کاه در هماه آنهااا

استعمار به دنبال معرفی امام زمانی بدلی و منجی غیر واقعی است تا مردم را از نزدیکی و پیروی

در این زمینه توجه میکنایم و عرفانهاای کاا ش و باورهاای غلا وارداتای را باه آن مایافازاییم،
میان مردم کشورهای مسلمان را انکار کرد .جریانهای به ظاهر معنویت گرا ،چه در قالاب فاردی

و یا گروهی و چه از نوع سنتی _ مانند تصوو _ و چه از نوع وارداتی آن _ مانند عرفانهاای غربای

و شاارقی _ بااه خااوبی حااا کی از تمای ا و اص ارار کشااورهای غرباای باارای پدیاادآوردن رویااهای تااازه از

اسااتعمار و اسااتثتمار فکااری در میااان مل ا مساالمان اساات (ساسااانی ،بیتااا .)22 :در واقااع ایاان

رویکرد جدید دشمنان ،بر این پایه استوار است که به جای جبهه گیری علنی ،باید چون موریانه

در جااان آن بنیادهااای عقل ای و عقی ادتی رخنااه کنااد و بااا حربااه شاابه مااذهب ،بااه جنااگ مااذهب
رود .مسااخ محتااوای دی ان ،باایرنااگ و بااو ک اردن اعتقااادات مااذهبی ،حیران ای و ساارگردانی انسااان
معاصاار ،رهااایی انسااان سرگشااته در برهااوت خلسااههای مجااازی ،و  ،...هاادو عمااده ای ان نااوع

تهاجم تعیین شده است.

شااناخت و درک اندیشااه مهاادویت ،در واقااع بازشناساای بزرگتاارین جریااان معرفتاای و معنااویتی

در طااول تاااریخ اساات .بازکاااوی و بااازپژوهی ایاان جریااان ،یااک ضاارورت عیناای اساات تااا جریااانی

کااه باارای ناشسااازی معرفاات دیناای و بازسااازی و نوسااازی فرهنگاای ،معنااوی و اجتماااعی اتفاااق

میافتااد ،پیوسااته زالل و اصاای باشااد و ماننااد همیشااه ،الهااامبخش هماۀ آزادی خواهاان جهااان

اساالمی ،و یاأا از الگوهااای دروغاین رایااج ،موجاب گاارایش روزافازون حقیقتطلبااان باه اندیشااه

مهدویت شده است.

درک شاایوههای ارتباااطی ماادعیان دروغااین مهاادویت و نحااوه تبلیغااات آنهااا یکاای از اهااداو

اصلی مقاله حاضر به شمار میرود .در بین این مادعیان ،فرقاه بهائیات از جایگااه ویاژه برخاوردار

اسات؛ چارا کاه دهههاسات ایان فرقاه باه شاکلی نظاممناد ،باه تبلیغاات و ارتباا گیری در مناااطق

مختلف کشورمان میپردازد .از اینرو جا دارد با بازشناسی روشها و راهکارهای آنها ،به دنبال

مبارزه و جلوگیری از انحرافات ایجاد شده در این زمینه حرکت کنیم .گفتنی است تقسیم عوام

و تفکیک آنها در این مقاله ،برای ساهولت بیشاتر باه منظاور تحلیا و بررسای آنهاسات ،وگرناه

واقعیت از تعام و همگرایی چند زمینه و بستر در یک حوزه خبر میدهد .عل و عواملی که ایان

جا بررسی میشوند ،دارای حصر عقلی نیستند و فق

حاص کاوش نویسنده در منابع است.

اهمیت و ضرورت موضوع
ارتباطات در جهان امروز ،حوزهای میانرشتهای برای نظریهپردازی به شمار میرود که متأثر

از تحاواالت جهاانی قارار گرفتاه اسات .تکنولااوژیهاای ناوین ،رساانههای نوظهاور ،ایاادئولوژیها،

برخورد اقوام ،ملیتها و نژادها ،مناسبات مالی میان ملتها ،دولتها و سازمانها ،ارتباطاات را

به عنوان یک موضوع بسیار مهم مطرح کرده است ،به گونهای که قدرتهای بازرگ از توجاه باه
آن غاف نشدهاند.

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

باقی بماند .اصالت و قوت اندیشه مهدویت در جایگااه یاک اصا مبتنای بار سانتهای ریشاهدار
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تحلی  ،بازشناسی عواما  ،ریشاهها و زمیناههای شاک گیری و گساترش فرقاههای دروغاین،

بهویژه جریانهاای مهادویت گرا و متمهادیان و نیاز بازشناسای روشهاای ارتبااطی آنهاا ،نقشای

بسیار مهم در کنترل و پیشگیاری از ایان آسایب خواهاد داشات .شاکی نیسات کاه شاناخت آفاات

نظاری و عملای و همچناین آسایبهای هناای و عینای اندیشاه مهاادویت ،اماری پساندیده و الزم
اسات .در عاین حااال ،شاناخت و تحلیا ریشاهها ،علا پیاادایش و رشاد ماادعیان مهادویت ،یااک
ضاارورت «عقالناای» بااه شاامار ماایرود کااه بااا نااابود کااردن «عل ا » ،معلولهااا نیااز از بااین باارود و بااا

ادعاهای پیدا و پنهان در حال وقوع نیز مبارزه شود.

از سوی دیگر ،شناخت صحیح از عوام و عل پیادایش متمهادیان ،نقشای مهام در انتخااش

ابزارها ،شیوهها و روشهای مبارزه با آنان دارد و همچنین با شناخت عل و ریشاههای انحاراو

مدعیان دروغین ،میتوان از آفاات درونای ،بیرونای و آسایبهای تادریجی آنهاا نیاز پیش گیاری
کرد .انحراوزدایی از آموزه اصی مهدویت و زنده نگهداشتن آن ،ضرورتی اجتناشناپاذیر اسات؛

بهویژه ا گر «مهدویت» را در طول تاریخ بشناسیم.

در بحا ا مه اادویت نی ااز گ اااه دس ااتهای پی اادا و پنه ااان دوس ااتان ناآ گ اااه و دش اامنان مغ اارض

زمینهساااز انحااراو در آن ماایشااود و تااا چرایاای و چگااونگی پیاادایش ماادعیان بااه خااوبی تحلی ا

نشاود ،نمیتااوان تصااویری روشاان و جااامع از آن ارائااه داد .بنااابراین ا گاار ریشااهها و علا پیاادایش
مدعیان دروغین را همراه اهداو و انگیزهها بشناسیم ،به طریاق اولای راه تحریاف ،کژاندیشای و
عوام گرایی درباره این اندیشه اصی اسالمی بسته خواهد شد.

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395
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سؤال اصلی تحقیق
ش ایوههای ارتباااطی متمهاادیان و ماادعیان دروغ این مهاادویت در عصاار غیباات ،بااهویژه فرقااه

بهائیت با مخاطبان خود چگونه است
مفاهیم اصلی تحقیق
 .1ارتباط

شاید سادهترین تعریاف بارای ارتباا  ،مبادلاه پیاام میاان گیرناده و فرساتنده باشاد؛ اماا چناین

تعریفاای باارای ای ان مقالااه کاه رویک اردی مبنااایی و تحلیلای دارد ،تعریف ای مناسااب نیسات .مرحااوم
کاظم معتمدنژاد ،در تعریف ارتباطات می گوید:

ارتباطات همیشه بر اراد قاانع کاردن ،انتظاار توزیاع یاا تقسایم داشاتن و ضارورت باا هام

زندگی کردن ،استوار است و به همین لحا  ،سه بعد خااص؛ شاام انتقاال ،اشاترا ک و

تبادل نظر را در بر دارد( .معتمدنژاد)1388 ،

علاای ا کباار فرهنگاای نیاز ماهیاات ارتباطااات را « فرا گاارد تفهاایم و تفاااهم و تسااهیم معناا» تعریااف

ماایکنااد( .فرهنگاای )7 :1374 ،مهاادی محساانیان راد در کتاااش ارتبا شناس ای پ ا

تعریف ،در نهایت به چنین تعریفی میرسد:

از بررساای 27

ارتباا عباارت اسات از فرا گاارد انتقاال پیاام از ساوی فرسااتنده بارای گیرناده ،مشارو باار

آن کااه در گیرنااده پیااام مشااابهت معناای بااا معناای مااورد نظاار فرسااتنده پیااام ایجاااد شااود.
(محسنیانراد)57 :1369 ،

ا گرچااه تعریااف ارائااه شااده از سااوی محساانیان راد ،در وهلااه اول کام ا بااه نظاار ماایآیااد ،امااا

برآمااده از حااوزه نظااری خاصاای اساات کااه دیگاار حوزههااای نظااری را پوشااش نماایدهااد؛ در حااالی
تولیااد و مبادلااه معنااا ،باار امکااان تبااادل معنااا در ارتباطااات ماایگذارنااد ک اه بس ا ای ان مساائله در
این مقاله نمیگنجد.

مؤلفههای اساسی از تعااریف ارتباطاات کاه نگارناده در ایان مقالاه آنهاا را پایش فارض گرفتاه

است و در طول نگارش مقاله مدنظر قرار داده است ،عبارتند از:
الف) ارتبا ؛ انتقال پیام است نه انتقال معنا.

ش) ارتبا ؛ قطعا امری فرایندی (فرا گرد ترا کنشی) است نه کنش اجتماعی.
 .2شیوههای ارتباطی

روشها ااای «ارتبا اااطی» از روشها ااای «تبلیغاا ای» متفا اااوت اسا اات .در شاا ایوههای ارتبا اااطی

_ همااانگونااه ک اه در تعریاف ارتبااا مطاارح شااد _ تعاما و ارتبااا بااا مخاطااب بااه منظااور تفاااهم و

تفهای ِم معنااا ،آغاااز ماایشااود و در ای ان فرا گاارد ،همراه ای مخاطااب و بااازخوردگیری از تأثیرگااذاری و
نتیجااه ارتبااا مهاام تلق ای ماایشااود؛ ول ای در ش ایوههای تبلیغ ای عماادتا ای ان تعام ا یااک طرفااه و
غیرمستمر صورت میگیرد.

 .3متمهدیان و مدعیان دروغین مهدویت

عدهای در طول تاریخ اسالم ،ادعای مهدویت کردهاند یاا نسابت مهادویت باه کسای دادهاناد.

ایاان افااراد در متااون اسااالمی ،بااه «ماادعیان دروغااین مهاادویت» معااروو هسااتند (پورس ایدآقایی،

.)406 :1388

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

کااه محساانیان راد معتقااد اساات پیااام منتق ا ماایشااود نااه معنااا ،بساایاری از اندیشاامندان مکتااب
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«متمهدیان» نیاز کساانی هساتند کاه باه دروغ راجاع باه آنهاا ادعاای مهادویت مایشاود و ایان

افراد به قصد فریب مردم ،خود را «مهدی» مینامند.
 .4فرقه بهائیت

بهائیا ااان ،فرقا ااهای از آیا ااین با ااابی هسا ااتند کا ااه خا ااود ،برخاسا ااته از مکتا ااب شا اایخی اسا اات.

مؤس

اصلی آیین بهائیت« ،میرزا حسینعلی نوری» است کاه ابتادا پیارو بااش باوده و در تبلیاغ و

ترویج بابیت تاالش مایکارده اسات .باا اساتقرار در عکاای فلساطین اشاغالی و حمایات دولتماردان

انگلیسی و امریکا فرقه ضاله بهائیت شک گرفت و با توجه باه اهاداو مشاترک باا صهیونیسامها

پیوندی بین آنها به وجود آمده است .در سال 1265ق ،شورش بابیها در ایران پیش آمد و در

پاای آن ،میاارزا تقاای خااان امیرکبیاار ،بااه دسااتور ناصاارالدین شاااه تصاامیم بااه ساارکوبی آنااان گرفاات

(نصوری.)1385 ،

پیادایش و نشار دعاوت بهائیاات در ایاران توسا ساایدعلیمحمد شایرازی و در قارن  13قمااری

مع ااادل ق اارن  19م اایالدی آغ اااز ش ااده اس اات .س اایدعلیمحمد ش اایرازی ملق ااب ب ااه ب اااش (-1266
1235ق) در شهر شیراز متولد شد .وی در کودکی پدر خود ،سید میرزا رضا شایرازی را از دسات داد

و تحت سرپرستی داییاش قرار گرفت .پ

از رسیدن به سن بلوغ در عتبات زیر نظر سید کااظم

رشتی به فرا گیری علوم دینی پرداخت .باش چندینبار توسا حکومات وقات دساتگیر شاد؛ ولای

هربار توبۀ خود را شکست و دوباره تبلیغ خود را شروع کرد تا این کاه باه دساتور امیار کبیار در تبریاز
اعدام شد (نجفی.)97 :1375 ،

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

باش مدعی بود «رکن رابع» و واس میان شیعیان و امام غایاب اسات .رکان راباع از مختصاات

مبااانی فکااری فرقااه بهائیاات ،آمیاازهای از ادیااان دیگاار همچااون اسااالم ،مساایحیت ،زردشاات،
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روشهای تبلیغ این فرقهها مشاهده میشود (شهبازی .)65 :1382 ،در واقع باید ا عاان کنایم

فرقه شیخیه اسات .آنهاا معتقدناد چاون خداوناد ،نبای و اماام از جان

بشار نیساتند ،الزم اسات

بین آنها و خلق ،واسطه باشد .سید علیمحمد بااش مادعی شاد کاه شایعه کاما و رکان راباع کاه

واسطه میان شیعیان و امام غایب است ،اوست که فرقه شیخیه قابال نویاد ظهاور او را داده اسات

(همو.)151 :

بودایی ،باورهای خرافی و ...است؛ از اینرو شایوههای متفااوت و گااه متضااد در عقایاد ،کاردار و
که بهائیت حرکتی سیاسی است که با توجه به زمینههای اجتماعی مسااعد در دوره قاجاار ایجااد

و از مااذهب باارای جااذش مااردم ،حاادا کثر اسااتفاده را نمااود و تبلیغااات گسااتردهای را در ایاان دوره و

پ

از آن ،در منطقه خاورمیانه انجام داد .بیشترین تبلیغات بهائیان در قااره آفریقاا باا توجاه باه

ناآ گاهی مردم از اسالم و نظام قبایلی آن صورت میگیرد.
روش تحقیق
در تحقیااق حاضاار از جهاات روش گااردآوری اطالعااات ،از روش «کتابخانااهای» و «سااندپژوهی»

اسااتفاده شااده اساات .بنااابراین طبعااا روش نمونااهگیااری و جامعااه آماااری ناادارد .روش تجزیااه و

تحلی اطالعات نیز «تحلیلی _ توصیفی» بوده و با بهرهگیری از کتب ،مقاالت علمی _ پژوهشای،

رساااالت دانشااجویی و پایگاااههااای اطااالعرسااانی مجااازی ،تااالش شااده شاارحی دقیااق و کام ا از
روشهای تبلیغی و راهکارهای ارتباطی مادعیان دروغاین مهادویت (باا تمرکاز بار فرقاه بهائیات)
ارائه شود.

سابقه و تاریخچه موضوع
در البااهالی صاافحات تاااریخ پاار نش ایب و فااراز اسااالمی ،دساات سیاسااتپیشااگان طاااغوتی در

فرقهسازیهای مذهبی ،مشهود است .ترفند سیاست بازان اموی _ به ویژه در عهاد معاویاه _ در

موازیسااازی باارای خاناادان رسااالت و رقیااب تراش ای براباار ائمااه اطهااار ،در پیاادا و پنهااان تاااریخ
اسالمی ،به وضوح قاب رؤیت است (حسین.)1367 ،
جع جمااعتی باه ناام « ّ
زهااد ثمانیاه» و کرامتساازی بارای آناان ،نموناهای از مرجعیتساازی

بدلی سیاستورزان اموی برای دور کردن امت از درش خانه علای

و فرزنادان او باود (دزفاولی،

 )141 :1357و این همه ،به گواهی مجامع روایی فریقین ،بهرغم تأ کیاد مادام پیاامبر

حصر امامت در اه بیت عصمت و طهارت و نهی امت از پیروی ائمه باط بوده است:
م ش ا ال ا

بارای

 ،ان ا س ایک م ا ب ااای امئ ا ی ااع اىل ال ا و ی اوم ال ی م ا الی صاارو

(انصاری زنجانی ،بیتا)155 :

پدیده رهبران ضاللت همپای اماماان هادایت و باه ماوازات مأموریات الهای آناان ،پدیادار شاد.
ّ
فتنااه اماماات دروغ این جعفاار ک اذاش ،فرزنااد امااام هااادی  ،ک اه پاادر او را «نماارود» (مسااتوفیان،

 )241 :1386ولی او خود را «نوح» (همو )242 :مینامید ،یکی از آن نمونههاست.

مهدویت نیز به عناوان عصااره امامات ،از کیاد یاا جهالات ماوازیساازان مصاون نماناد .در ایان

مجال تنها از باش نمونه ،مواردی چند از فرقههای مدعی مهدویت را از صدر اسالم تاا عصار قبا
از والدت حضرت امام زمان

برمیشمریم:

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

الف) جریانهای انحرافی صدر اسالم
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 .1فرقاه «معیاان» کاه در سااال  40هجااری و بعااد از شاهادت حضاارت علاای

قائ به غیبت علی

بوده و می گفتند روزی باز خواهد گشت.

 .2فرقه «سبائیه» که غلو را دربااره علای

پیادا شااد .اینااان

باه حاد اعاال رساانده و معتقاد بودناد علای

است و در ابرها مأوی گزیده و روزی ظهور خواهد کرد (فیاض.)140 :1392 ،

 .3فرقه «کیسانیه» که میپنداشتند محمدبن حنفیه ،همان مهد موعاود

از کوه رضوی ظهور میکند.

زناده

اسات و روزی

 .4فرقه «یزیدیه» که عقیده داشتند یزید ابنمعاویه به آسمان صعود کرده و روزی بااز خواهاد

گشت و دنیا را پر از عدل و داد خواهد نمود (صدوق الدملوجی.)164 :1368 ،

 .5فرقه «هاشمیه» که پیروان ابوهاشم عبداهلل بن محمدبن حنفیه باوده و می گفتناد ا گرچاه

محمد مرده است ،اما پسرش ابو هاشم ،هماان مهادی موعاود اسات کاه روزی قیاام خواهاد کارد.
(نوبختی ،بیتا)48 :

« .6عمربن عبدالعزیز» هشتمین خلیفه اموی که گروهی قائ به مهادویت و بودناد (ساعد،

بیتا.)182 :

 .7فرقه «زیدیه» که میپنداشتند زید بن علی بن حسین بن علی

است و علیه ظالمان قیام به سیف نموده ،پ

(اصفهانی.)129 :1387 ،

چون از نس حساین

او همان مهد موعود است که قیام کارده اسات
زناده و مهادی موعاود واقعای اساات و

 .8فرقاه «باقریاه» کاه معتقاد بودناد اماام محمااد بااقر

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

ظهااور خواهااد ک ارد وجهااان پاار از عاادل و داد خواهااد نمااود .پیااروان ایاان فرقااه آن حضاارت را امااام

صادق
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.)37 :1983

میدانستند؛ ولی رحلت او را قبول نداشتند ومنتظر رجعت او بودند.
 .9فرقه «ناووسیه» امامت را در اوالد علی بن ابیطالب

منکر شهادت امام صادق

تا امام صادق

قبول دارد ،ولای

است و عالوه بر این انکار ،معتقدند ایشاان ،مهادی موعاود اسات و

نماایمی ارد؛ بلک اه از نظرهااا غایااب شااده اساات (فخااررازی)53 :1402 ،؛ چااون ای ان فرقااه باار امااام
تطبیق مهدویت نموده به ایشان جعفریه نیز گفته شاده اسات .عادهای از نویساندگان

فاارق و مااذاهب از جملااه مشخصااات ای ان گااروه را تکفی ار ابااوبکر و عماار برشاامردهاند (اساافراینی،
 .10فرقه «واقفیه» نیز به انکار شاهادت حضارت موسای بان جعفار

افرادی از وکال و بزرگان اصحاش امام موسی بن جعفر

حضرت علی بن موسی الرضا

پرداختناد .در ساال 183

منکر شهادت ایشان شدند و باه امامات

اقرار نکردند (شهرستانی.)166-158 :1404 ،

 .11فرقااه «اسااماعیلیه» کاه ظهااور ایاان فرقااه ،نتیجااه اخااتالو در اماماات اسااماعی بااا باارادرش

حضرت موسی بن جعفر

بوده است .طرفداران این فرقه معتقدند بعد از امام صادق

چون

پساارش اسااماعی پاایش از پاادر در گذشااته ،اماماات بااه محمااد باان اسااماعی منتق ا شااده اساات
(شوشتری.)1387 ،

ب) مدعیان مهدویت در عصر غیبت

ا گااار چاااه تا ااا پااایش از والدت حضااارت اما ااام زماااان

_ مدعیان شاخص مهادی

_ بودناد ،اماا ایانباار پا

صغرا ،نغمههای مدعیان «بابیت» و «سفارت» امام

یکاای پ ا

 ،مااادعیان بیشا ااتر از ناااوع متمها اادیان

از والدت حضارت و از اواخار عصار غیبات

ساز شد .با این که حضرت چهار نمایناده

از دیگااری مع این فرمااوده بااود ،باااز کسااانی بودنااد ک اه بااه مااوازات آنااان ادعااای نیاباات

و س اافارت حض اارت را داش ااتند؛ ب ااا این ک ااه نام ااههایی از جان ااب ام ااام

در رد و تکا اذیب آنه ااا

مهدی

 ،آغاز شد.

نخساااتین مااادعی بابیا ات اما ااام« ،اباااو محماااد شاااریعی» با ااود و در پا ای او محماااد اباااننص ا ایر

نمی اری مؤس ا

طریقااه نصاایریه اساات ک اه حضاارت صاااحب االماار

او را لعاان نمااود .پ ا

از او

حساین بان منصاور حاالج صااوفی ،اباوجعفر محماد ابانعلای شاالمغانی معاروو باه ابانابایالغراقاار،

اباوبکر محمااد باان احمااد عثمااان بغادادی ،احمااد باان هااالل کاوفی و اباو دلااف مجنااون محمااد باان

مظفر عباداهلل بان میماون قاداح در ساال  251مادعی نیابات اماام حاضار شاد و یحیای بان کرویاه
در سا ااال  281ما اادعی با اااش گردیا ااد و احما ااد با اان حس ا این رازی و س ا اید شا ااروالا اادین ابا ااراهیم،
نخست مدعی باش امام بودناد و ساپ

ادعاای امامات کردناد .حساین بان علای اصافهانی ،علای

باان محمااد سجسااتانی بغاادادی و س اید محمااد هناادی ماادعی باااش شاادند .عباااا فاااطمی در
اواخااار قااارن هفا ااتم و درویا اش رضا ااا عباااداهلل حسا ااان المهااادی در  1899خ ا اود را بااااش ،سا ااپ

مهدی موعود اعالن نمود .آن گاه محمد احماد بان عباداهلل ساودانی صاوفی ،مادعی ابتادا بابیات
امااام شااد و سااپ

اعااالم نمااود مهاادی اساات و خالصااه ،ساید علیمحمااد شایرازی بااا باااش بااودن،

ادعااایش را آغاااز کارد و تااا الوهیات پایش رفاات .در ایان اواخاار ،صااوفیان نعمااتاللهای باارای جنی اد

بغاادادی ،ماادعی نیاباات شاادهاند (مسااتوفیان .)269-268 :1386 ،ش ایخ طوس ای نیااز در کتاااش
الیببااه ،در بااابی مسااتق بااه نااام و مشخصااات برخ ای از ای ان ماادعیان اشاااره ک ارده اساات (طوس ای،

.)281 - 267 :1387

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

صادر شده بود .ادعای سفارت حضرت از زماان شایخ محمادبن عثماان عماروی ،سافیر دوم اماام
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عوامل و زمینههای شکلگیری فرقههای دروغین
در پیاادایش ماادعیان نیاب اات و ساافارت ،عواما ا متعااددی مؤثرن ااد کااه در ادام ااه بااه برخ اای از

مهمترین آنها اشاره میشود:
 .1نجاتباوری مهدوی

آنچه به ماهیت شورانگیز و انقالبی امامت در تشایع میافزایاد ،اصا مهادویت اسات .انتظاار

فرج و امید به ظهور امام غایب ،امیدواری شیعه را برای پیروزی نهایی بر ظلام و ساتم و ساامان

یافتن جهان میفهماند .همین پیوند معنادار بین ظهور امام زمان

و تشاکی حکومات حاق،

بهاناۀ برخای «فعالیتهاای تندرواناه» میشاود .شایعیان در هار دورهای انتظاار داشاتند منجایای
رهاییبخش به نام «قائم» قیام کند و آنان را از آزارها و فشارهای سیاسی روزگاار برهاناد .درسات
است که در پ

پرده برخی از ادعاها ،اغراض شخصی و مادی و بهرهبرداریهای سیاسی وجود

داشت؛ اماا بایش از هماه ،ایان ماوج شادید مهادیخاواهی و نجااتطلبای باود کاه موجاب تطبیاق
ناآ گاهانااه و عمومااا غیرمغرضااانه مهاادی موعااود
پیااامبر

باار امامااان شاایعه یااا افااراد دیگااری از خاناادان

میشااد .بااا عنایاات بااه چنااین انتظاااری ،پا

از درگذشااتن هاار امااام ،رحلاات او در باااور

دستهای از افراد نمی گنجید؛ چرا که قائم ،باید پیش از مرگ خاود ،بساا ساتم را برمیچیاد و باا
پر کردن زمین از عدل و داد ،رسالتش را باه اتماام میرسااند .از ایان روی ،ایان دساته یاا باه انکاار

درگذشت امام معتقد میشدند یا دست کم انتظار آنها این بود که امام ،بعد از رحلتش دوباره به

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395
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زمین برگردد و وظیفه خود را تمام کند .آیتاهلل حاج شیخ حسین لنکرانی دربار گارایش ماردم

به علیمحمد باش می گوید:

ایاان باااور تحاارکبخش اسااالمی و شاایعی مهاادویت بااود کااه (البتااه بااا خطااای تشااخیص
ایاران اساالم و شایعه
مصداق) ،و صحنه گردانی بازیگران سیاسای ،غوغاای بابیات را در ِ

برانگیخت و جمعی از شیعیان (ساده لوح) را حول پرچم کسی گارد آورد کاه مادعی بااش
امام عصر بود و با ندای «یا صاحبالزمان» به تهورهای بعضاا کام نظیار و شاگفت انگیاز
در برابر قوای حکومت وا داشت( .کوچکزاده)85 :1378 ،

.2جهل و نادانی مردم

دی اان ،بس اایاری اوق ااات ،آم اااج بهرهبرداریه ااای نادرس اات ق اارار می گی اارد .م ااردم ب ااا عش ااق و

احساا ،بر گرد دین حلقه میزنند و ا گر از آموزههای آن به درستی آ گاهی نداشاته باشاند در دام

شیادان گرفتار خواهند شاد .ناآ گاهیهاای ماردم ایاران در زماان قاجاریاه ،یکای از مهمتارین علا

گرایش عدهای به سید علیمحمد باش بود .آیتاهلل لنکرانی در اینباره نیز می گوید:
بابیان فدا کار و جان فشان اولیه که در قیامهای خونی زمان باش شرکت داشتند و خود

را بااه آش و آتااش میزدنااد ،بااابی و بهااایی (بااه معنااایی کااه امااروزه از ایاان کلمااات مااراد

ماای کنیم) نبودنااد؛ بلکااه شااایعیانی ساااده لااوح و ره گاام کااارده بودنااد کااه در تشاااخیص

«مصداق» به خطا رفته ،به عشق هواداری از صاحب الزمان و قائم موعود ،اسیر مشتی
بازیگران سیاسی شده بودند( .عبداللهی)72 :1371 ،

علت اصالی تأثیرگاذاری و رشاد مادعیان دروغاین مهادویت ،جها ماردم اسات .بادون تردیاد،

میتوان نادانی را عام اصلی همه انحرافاات در تااریخ اساالم دانسات .بسایاری از افارادی کاه در

دام چناین ماادعیانی گرفتااار میشااوند ،در حقیقاات جویناادگان آش هسااتند؛ امااا چااون آش واقعاای را

ندیده و نشناختهاند ،به دنبال سراش راه افتادهاند.

امیرمؤمنان

دربار فقر در کارایی هن میفرماید:

الف ُیح ح ُ الفا ع
حجت ح
ح
تهیدستی و فقر ،مرد زیرک را در برهان ضعیف میسازد.
؛ (شریف رضی ،بیتا :ح)3

با چنین دل مشغولیای میتوان از عامه مردم انتظار داشت در زندگی روزمره خود ،سهم الزم

دینداری را بپردازد و خود را برابر اندیشه و نظرهای التقاطی حفظ کنند .شاید راز آن نیز که گفته

شده« :فقر زمینهساز کفر است» (کلینی :1405 ،ج ،)307 ،2هماین نکتاه باشاد .اوضااع نابساامان

نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران قاجار نیز بستر اجتماعی مناسبی برای ظهور

بابیه را فراهم ساخت .این اوضاع ،در یک نگرش کلی عبارت بود از:
الف) انحطا نظام سیاسی ایران؛

ش) فساد زاید الوصف حکومت و نخبگان سیاسی؛

ج) رقابت استعمار برای کسب منافع ملی مردم ایران؛

ها) اعطای امتیازات گونا گون به بیگانگان و غارت خایر ملی؛
و) فقر عمومی و بیسوادی گسترده (کاتوزیان.)76 :1373 ،

 .4فزونطلبی و زیادهخواهی

دلبسااتگی بااه دنیااا ،یکاای از زمینااههای افکااار التقاااطی و منحاارو اساات کااه متأساافانه داماان

اندیشااه مهاادویت را نیااز درباار می گیاارد .ایاان زیااادهخااواهی و دنیاااطلبی ،تحاات عناااوین مختلفاای

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

 .3نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی
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می گنجااد؛ مااواردی همچااون تضااعیف رقیااب ،ادامااه حیااات فرقااه ای ،سااوء اسااتفادههای مااالی،
فرصتطلبی و. ...
 .5باورهای غلط

اندیشه مهدویت ،از یک سو دارای عل و عوام خاصی است و از سویی دیگر ،دارای اهداو

متعاالی .عاادهای عالمانااه یااا جاهالنااه ،عامدانااه یااا غافالنااه ،آمااوزه مهاادویت را بااه گونااهای تفساایر
کردهاند که یا علا و عواما پیادایش ایان رخاداد را دگرگاون جلاوه میدهناد و یاا اهاداو آن را باه

گونااهای معرفاای می کنااد کااه بااا اهااداو واقعاای ایاان اندیشااه ،متااون روایاای و پژوهشهااای علماای

ناسازگار است .برخی از این باورهای غل عبارتند از تعیین وقات ظهاور ،نگااه ساطحی و عااطفی

به آموزه مهدویت ،جه و عدم آشنایی با فلسفه مهدویت و. ...
 .6حمایتهای بیگانگان

همااه کسااانی کااه درک عمیااق و دقیقاای از تاااریخ معاصاار دارنااد ،میداننااد کااه بابیااه و بهائیااه در

ایران و قادیانیه در هند ،مسلکهایی هستند که دست سیاست ،آنها را باه صاورت دیان درآورد

و بااه جااان ملاات مساالمان ایااران انااداخت ،ت اا از رهگااذر تفساایرهای ارتجاااعی و خرافاااتی آنهااا ،و
ایجاد اختالو در جامعه اسالمی ،هسته پویایی دین اسالم و مذهب ّ
تشیع در ایران گرفته شاود و

راه برای سیطره استعمار هموار گردد.
اهداف و انگیزههای مدعیان
سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

الف) اهداف متمهدیان

باار ایاان اساااا ،ماایتااوان اهااداو فتنااه گران و ماادعیان دروغااین را در دو دسااتۀ انگی ازههااای
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اسااناد و تجربی اات موجااود ثاباات م ایکننااد ک اه معمااوال گروههااای منحاارو ماادعی ،مسااتقیم ی اا

امیرمؤمنان علی

در خطبه پنجاهم نهج البالغه میفرماید:

سار منشااأ همااه فتنااهها ،پیاروی از خواهشهااای نفساانی و احکاامی اساات کاه باار خااالو

شر  ،صادر می گردد.

شخصی و اهداو گروهی و تشکیالتی قرار داد.

غیرمستقیم ،دارای رگاههای سیاسای باوده و تحات هادایت و یاا حمایات بیگانگاان اداماه حیاات

میدهند .در یک جمعبندی میتوان موارد ی را از اهم اهداو و انگیزههای مادعیان _ فاردی
و گروهی _ مهدویت برشمرد:

 .1کسب شهرت و آوازه؛

 .2کسب ثروت و سودجویی (از افراد سادهلوح)؛

 .3شهوترانی و سوء استفاده جنسی (بهویژه با اغفال زنان و جوانان)؛

 .4احسااا خاودبرتربینی ،خاوددیگربینی _ الیناه شاادن _ قادرتطلبای و مریادپروری (معمااوال

این نوع مدعیان ،بیماران روانی هستند که دچار تخی و توهم شدهاند)؛

 .5جب ا اران شکسا ااتهای زنا اادگی و پای ا اان دادن با ااه سا اارخوردگیهای گذشا ااته و پاسا ااخ با ااه

عقده حقارت؛

 .6جبهه گیری و ضدیت با دین ،مذهب و نظام اسالمی؛

 .7تش اکی شاابکههای فساااد اخالق ای ،باناادهای توزیااع مااواد مخاادر ،ایجاااد گروههااای ضااد

اجتماعی (مانند سرقت ،قت و تسویه حساشهای شخصی و گروهی)؛

خرابکارانه در کشور (با هدایت و حمایت دشمنان نظام) (نک :افراسیابی.)68 - 67 :1382 ،
ب) انگیزههای مریدان

با مروری بر هویت مدعیان ،ا گر چه درماییاابیم کاه آماار مادعیان مارد بایش از زنهاسات ،اماا
قاطبااه تأثیرپااذیران و مری ادان ،از قشاار زنااان و دخترانانااد .میتااوان مااوارد ی ا را از مهمتاارین
انگیزههای پیروی از مدعیان دروغین برشمرد:
 .1ارتبا آسان وسریع با عالم غیب و با حضرات معصومین
 .2آ گاهی از آینده؛
 .3قدرت یافتن بر احضار ارواح و اجنه؛
 .4رفع حاجات دنیایی و دستیابی به ثروتهای کالن؛

؛

 .5درمان بیماریهای صعب العالج؛
 .6رفع اختالفات خانوادگی و افزایش مهر و محبت او در دل دیگران؛
 .7انتقام و شکست رقیب از راه غیر طبیعی؛
 .8موفقیت در زندگی و تحصیلی و( ...همو.)72 :

شیوههای ارتباطی مدعیان و فرقهها
افراد مدعی و فرقاههای انحرافای ،بساته باه موقعیات ،امکاناات و اهاداو خاود ،از روشهاای

ارتباطااات «میااان فااردی»« ،گروهاای» و «سااازمانی» اسااتفاده ماایکننااد .عماادتا ارتباطااات فااردی و

میااان فااردی جهاات جااذش و تطمیااع اولیااه مریاادان صااورت ماایگیاارد و باارای تثبیاات و تااداوم ایاان

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

 .8تشا اکی شااابکههای سیاسا ای _ امنیتا ای بااارای ایجااااد اغتشااااش و انجاااام عملیاتهاااای
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ارتبا از ارتباطات گروهی و سازمانی استفاده میشود.
الف) ارتباطات میان فردی

در علم ارتباطات مؤثرین نوع ارتبا  ،ارتباطات میان فردی از نوع «چهره به چهاره» باه شامار

میرود .افراد مدعی و فرقههای انحرافی هم در گام نخست با لفاظی ،سخنوری و ساوء اساتفاده
از قدرت بیان خود به شناسایی و جذش افراد ساده لوح و زودباور دست میزنند و بعد از شاناخت

نسبی از مخاطب (مرید) خود ،به ادعاهای خاصی متناسب با مخاطب میپردازند .برخی از این
ادعاها عبارتند از:
 .1انتقال ح

مرید؛

شخصیت کا ش به مریدان مانند دادن سفارت و مأموریتهاای خااص باه هار

 .2ادعای شفاعت گناهان و شفای امراض صعب العالج؛

 .3تأمین مایحتاج مریادان و تطمیاع جواناان باا پاول ،ماواد ،مساکن و تاأمین اساباش عایش و

نوش آنها؛

 .4خواشسازی و یا تعبیر خواشهای مریدان به شک جذاش و دلخواه؛

 .5دادن ا ک ا اار و اوراد غی ا ار ما ااأثور و ختوما ااات عجی ا اب و غری ا اب و توزی ا اع دسا ااتورالعم های

غیرشرعی و به ظاهر جذاش؛

 .6ادعای ایصال آسان و بدون زحمت مریدان به مقامات معنوی؛ مثال تنها با بیعات کاردن و

دستبوسی و تبعیت بیچون و چرا از مراد؛
سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

 .7تشویق جوانان به ارتباطات آزاد جنسی و تن پروری؛ مانند برگزاری جلسات فساد اخالقی

اسرار و رموز هستی و کشف اسرار و رازهای مگو ،تسل بر علوم غریبه و دانستن خواص حاروو و
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 .10تفسایر باه رأی قارآن و منااابع ماذهبی و بادعت در انجاام مناساک دینای و صادور فتواهااای

و اردوهای مختل و توصیه به زنان برای کشف حجاش در مراسمهای خود؛

 .8چشمبندی ،کف بینی ،رمالی و انجام امور خاارق العااده و یاا غیار عاادی نماا مانناد احضاار

اجنه و تسخیر ارواح؛

 .9ادعاهای گزاو و دروغپردازیهای بزرگ مانناد ادعاای کرامات و معجازه ،ادعاای دانساتن

اعداد و جداول؛

مندرآوردی مانند خواندن نماز به زبان فارسی و یا ترک کام آن در مواقع تشخیص مراد.

ب) ارتباطات گروهی و سازمانی

افراد مدعی و فرقههای گسترش یافته انحرافی پ

از جذش مریدان خود ،در جهت تثبیت و

تداوم ارتبا با مریادان از ارتباطاات گروهای و ساازمانی اساتفاده مایکنناد .افاراد مادعی باا تعیاین

سرگروههای مرتب و فرقههای انحرافی با تعیین حلقههای راب متناسب ،مریادان را روز باه روز

به افکار و برنامههای اصلی خود نزدیکتر و با ثباتتر مایکنناد .برخای از ایان فرقاهها باا نفاو در
ان جی اوها _  NGOتشکالت غیردولتی _ و با وعده کمکهای مادی و دستگیریهای معنوی،

ارتباطات سازمانی خاصی را شک میدهند.
ج) ارتباطات میان فرهنگی و بینالمللی

ما اادعیان دروغ ا این در حا ااوزه بینالمل ا ا نی ا از فعالیتها ااای خاص ا ای را تعری ا اف نمودهانا ااد و از

ظرفیتهای «ارتباطات میان فرهنگی و بینالمللی» برای جلب و جذش مخاطبان خاارجی خاود
به خوبی بهره میبرند.

ایان ماادعیان در چااارچوش ارتباطااات می اان فرهنگای ،توجااه خاص ای بااه مساائله «گردشااگری و

مخاطبان خارجی ،فعالیتهای اقتصادی نیز انجام میدهند .همچناین در چاارچوش ارتباطاات

بینالمللی نیز؛ با ایجاد و یاا پشاتیبانی رساانههای ناوین ارتبااطی ،باه تولیاد برناماههای صاوتی و

تصویری برای مخاطبان عام بینالمللی میپردازناد کاه ایان حاوزه ظرفیتهاای وسایعی را بارای
معرفی ،جذش و اقناع مخاطبان خارجی ،پیش روی مدعیان قرار داده است.

شیوههای ارتباطی بهائیان جهت اقناع و جذب مخاطبان
الف) شیوههای ارتباطی بهائیت در ابتدا
 .1بهرهگیری از تضادهای اجتماعی و اقتصادی

از آنجایی که سید علیمحمد باش از میان روحانیت شیعه برخاسات ،از نقطاه اقتادار سیاسای

روحانیت ،یعنی نیابت امام عصر حدا کثر استفاده را کرد و با موضعگیاری در مقابا دولات آن
زمان که موجب فقر و فال کت مردم بود؛ و همچنین ادعای ارتبا با اماام زماان و رکان راباع و
ح مشکالت مردم ،توانست با برانگیختن احساسات عدهای از مردم ،آناان را جاذش کناد (زاهاد
زاهدانی.)63 :1384 ،
 .2نقش ارتباطی و تبلیغی گروه مشهور به «حی»

در ابتدا سید علیمحمد شایرازی ،دعاوتش را نازد تعادادی از شاا گردان ساید کااظم رشاتی آغااز

کرد .باش ،این تعداد که  18نفر بودند را «حی» میخواند (به حساش ابجد «ح» معاادل  10و «ی»

معادل  8است).

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

جااذش توریساات» از سراساار جهااان دارنااد و در پوشااش جااذش توریساات ،عااالوه باار دعااوت و جااذش
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مقررات شریعت و اصول تبلیغی علیمحمد باش که گروه «حی» آموخت ،عبارت بودند از:
الف) با تأ کید بر معرفی باش به عنوان امام زمان؛ مردم را به ظهور او بشارت دهند؛

ش) اسم او را تا دستورات بعدی افشا نکنند؛

ج) تمام روایاتی که از پیاامبر

دربااره ظهاور منجای و آخار الزماان وارد شاده اسات ،باه ساید

علیمحمد باش و زمانه او تطبیق دهند؛

د) عمااده تبلیااغ گااروه «حاای» در پاانج اسااتان آ ربایجااان ،مازناادران ،عااراق عجاام ،فااارا و

خراسان صورت گیرد؛

ها ) مبلغان باید در ابتدای کالم ،برابری زنان و مردان را اعالم کنند؛

و) در برقراری ارتبا و تبلیغ باید کامال نرمخو باشند (سلطاننژاد.)78 :1353 ،

بابیت در ابتدا بین زنان بیشتر رواج یافت زیرا «زرین تاج» ملقب به «طاهره» و «قرا العین» از

میان گروه «حی» ،فرزند مال صالح قزوینی برادر زاده و عروا مال محمد نقای قزوینای معاروو باه

شهید ثال  ،از مبلغان آن شده بود .وی با استفاده از هوش باال ،جزو شا گردان سید کااظم رشاتی
قرار گرفت و لقب «قرا العین» را از او دریافت کرد .او کسی است که با بیحجابی و بیعفتای خاود

و سوء استفاده از آشنایی با علوم دینی ،عده بسیاری را به باابی گری کشااند .مورخاان وجاود اورا

عمدهترین عام نشر عقاید بابیت میان زنان میدانند.

 .3بهره گیری بهائیت از مرا کز غربی خود جهت ارتباطات بینالمللی:

ایجاد ادیان و فرقههای ساختگی یکی از ترفندهای رایج کشورهای استعمارگر است و اهدافی

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

همچون از باین باردن وحادت مسالمانان ،ایجااد شاک و تردیاد در میاان ماردم ،پایش بارد مناافع

بعد از مرگ شوقی افندی ُنه نفر از بهائیان پیشکساوت باا عناوان «ایاادی اماراهلل» نظاارت بار
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رهبران بهائی قرار دارد و اطاعت از دستورات این مرکز برای کلیاۀ بهائیاان واجاب اسات .از جملاه

خودشان و جدا کردن مردم از مراجع تقلید مد نظر آنان بوده است (همو.)80 :
برخی از موارد ارتباطی استعمارگران در حوزه بینالملل
الف) تشکیل بیت العدل در سرزمینهای اشغالی فلسطین

بیاات العاادل را باار عهااده گرفتنااد .ایاان مرکااز در دامن اۀ کااوه کرم ا در حوم اۀ شااهر عکاااء و کنااار قبااور
وظایف و اختیارات بیات العادل مایتاوان باه اجارای احکاام بهااء اهلل ،وضاع قاوانین در ماوارد غیار

تصااریح در کتاشهااای آثااار بهاااء اهلل ،هاادایت جهااانی بهائیااان و هاادایت تبلیغاای جامعااه جهااانی
بهائیت نام برد (اسماعی .)31 :1362 ،

تشکیالت سیاسی بیت العدل در ساال  2007دربااره نحاوه تبلیاغ آیاین بهاایی در ایاران پیاامی

صادر کرد که محورهای اصلی آن عبارتاند از:

_ تشویق بهائیان به تبلیغ و ممانعت از خروج شان از ایران؛

_ اصرار بر این که در ایران نفوا مستعد بارای قباول آیاین بهاائی زیااد هساتند؛ لاذا باه تبلیاغ
نفوا بپردازید؛

_ اطاعت از حکومت فق در امور اداری است و شهادت را بر اطاعت ترجیح دهید؛

_ تبلیغ امری فردی است و کسی نمیتواند حتی حکومت ،بهائیان را از تبلیغ منع نماید.
ب) تاسیس شبکه رادیویی

رادیو «پیام دوستی» با حمایت صهیونیست جهت نشر بینالمللی عقاید بهائیات و باا اهاداو

زیر راهاندازی شد:

_ تالش برای افزایش جمعیت؛

_ بهره گیری بهائیان از حکومت برای تبلیغ (همو.)54 :
ج) انتصاب بهائیان در مسئولیتهای باالی حکومتی در ایران

جنبش بهائیت در دوران پهلوی یکی از شاخههای بسیار مؤثر و با نفو در تشاکیالت سیاسای

و ب ااه تب ااع آن س اااختارهای ارتب اااطی ،فرهنگ اای و اقتص ااادی کش ااور ب ااوده اس اات .از جمل ااه اف ااراد

حکومتگر بهائی ایان دوران مایتاوان باه امیار عبااا هویادا (نخساتوزیار دوران پهلاوی دوم)،

ثابت پاسال (رئی

رادیو و تلویزیون ملای ایاران) ،فار رو پارساا (وزیار آماوزش و پارورش کابیناه

هویدا) ،تیمسار ایادی ،پرویز ثابتی (معاون ساواک) ،سپهبد اسداهلل منیعی ،هوشنگ نهاوندی
و ...اشاره کرد (محمود.)122 :1362 ،

ب) شیوههای ارتباطی بهائیان در دوران جدید
 .1تشکیل محفلهای ارتباطی هدفمند و مستمر

محف روحانی ملای (یااران ایاران) :تشاکیالتی اسات کاه بار هماه بهائیاان ایاران نظاارت دارد.

این محف توس نه نفر به صورت انتخابی توس بیت العدل انتخاش میشوند.

همچنین در تشکیالت بهائیان ایران« ،جامعه محبین» به افرادی گفته میشود کاه مسالمان

هستند ولی برای پذیرش بهائیت مستعد هستند از اینرو از آنها در جلسات بهائیاان دعاوت باه
عم میآیاد .ایان افاراد بعاد از پاذیرش شارای و عضاویت وسایلۀ ارتباا بهائیاان باا مسالمانان و

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

_ تالش غرش برای جلوه دادن فرقۀ بهائیت در ردیف ادیان الهی؛
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بعضی ادارات دولتی میشوند.
 .2شیوههای ارتباطی نوین جهت جذب دائمی

عک

در صااورت تمای ا مخاطبااان تبلیغاای ،جزوههااایی ماننااد دیاناات بهااائی ،عااالم بهااائی همااراه
و تصاویری از مرا کز جهانی بهائی در شهرهای عکاء و حیفا به او داده میشود .در صاورت

پیشاارفت او ابتاادا بااه محفا جوانااان و بعااد بااه محفا بزرگساااالن و در نهایاات او را بااه یااک خااادم

معرفی میکنند و در صاورت تصاویب بهاائی ،تساجی (در فهرسات بهائیاان ثبات ناام مایشاود) و

شماره مخصوص که به شمار تسجیلی تعبیر میشود ،به او اعطاء میشاود .ایان شاخص بعاد از
دریافت شماره تسجیلی ،دارای پرونده صیانتی در جهان نیز میشود.

مخاطبان بهائی از میان جوانان ،افراد کم سواد ،روستاییان و افراد فقیر انتخاش میشوند که

معماوال بارای جاذش جوانااان از دختاران و زناان اسااتفاده مایشاود و باارای ساایرین تطمیاع مااالی را
لحااا ماایکننااد .فااردی کااه بهااائی ماایشااود بایااد تمااام اندیشااههای قبلاای خااود را فرامااوش کنااد و

بهائیان از آن به «تولد دوباره» تعبیر میکنند.

سایر اقدامات و تا کتیکهای ارتباطی و تبلیغای ناوین بهائیاان جهات تثبیات و جاذش دائمای

مریدان خود به صورت مختصر به شرح زیر است:

_ حضور فعاال در مجاامع بینالمللای مثا ساازمان ملا و مجموعاههای وابساته باه آن بارای
مظلوم نمایی و تظاهر به نقض حقوق بشر بهائیان؛

_ تظاهر و تزویر به مواردی همچون :صلحطلبی و خوش انصافی در معامالت؛
سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

_ قرائاات دعااا بااا موساایقی کااه معمااوال از دعاهااای کمی ا  ،ندبااه و صااحیفۀ سااجادیه انتخاااش

_ خاادمات رایگااان بااه شاایو مبلغااان مساایحیت در دوران اسااتعمار بااه عنااوان مثااال خاادمات
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_ ایجاد و رواج شبهات متعدد در دین اسالم بهخصوص مذهب تشیع؛

شدهاند و آنها را منسوش به رهبران خود میدانند؛

_ ترویج فمینیسم با هدو زیر سؤال بردن قوانین اسالم درباره زنان؛

_ خوشرفتااری اجتمااعی باه طاوری کاه مبلاغ بهاائی موظاف اسات کاه در هایچ حاالتی نفارت
خود را بروز ندهد؛

پزشکی رایگان و ...؛

_ بر خالو اصول دوازده گانه این فرقه که تأ کید بار پاذیرش اصاول بهائیات باا عقا و منطاق
است ،اجازه سؤال کردن درباره مبانی به هیچ فرد بهائی داده نمیشود و سؤال کاردن را باه
عناد تعبیر میکنند؛

_ بیان مطالب به شکلی که بتوان از آن تفسیرهای متفاوت نمود و در صورت عدم تحقق آن
به شخص بگویند شما در تفسیر دچار اشتباه شدهاید.

 .3طرح روحی

طارح آموزشای بهائیااان تحات عناوان «طاارح روحای» بااین بهائیاان باه «طاارح فضاائ » مشااهور

است که توس بیت العدل ابالغ شده و در همۀ منااطق بهاائی نشاین مایبایسات اجارا شاود .ایان

طرح توس یک ایرانی به نام «روحای» از اعضاای ناه نفاره بیات العادل طراحای شاده و شاام ناه
دفتر است( .جمعی از نویسندگان)127 :1386 ،
 .4تشکیالت آموزش مذهبی

_ ضیافت محلی :در پایاان ماههاای ناوزده روزه باه صاورت دورهای در مناازل بهائیاان تشاک
_ شاخه جوانان :هر ماه یک بار تشکی میشود؛

_ جلسه بانوان :هر هفته یک بار تحت عنوان مسائ عبادی ویژه بانوان تشکی میشود؛

_ کالاهای آموزشای :بارای ناو نهااالن باا عناوان گلشان ،بارای نوجواناان و جواناان هار صابح

جمعاه ،گنجیناۀ احکااام ،عاری ،اناا الاارحمن ،هادو از تشاکی ایاان کالاهاا مشاغول کااردن
افراد و بازداشتن از تفکر در موضوعات دینی است؛

_ طاارح تبااادل :طاارح اردویاای و تفریحاای اساات کااه در گروههااای هشاات نفااره دختاار و پساار،
بهائیااان را بااه مکانهااای دیگاار اعاازام ماایکننااد تااا تجربیااات روش زناادگی و سااایر مناااطق

بهائینشین آشنا شوند (همو.)135 :

نکت ااه قابا ا توجاااه آن اس اات ک ااه در چندساااال اخی اار ،کودک ااان زیااار چه ااار س ااال ،مخاطباااان

تبلیغاای بهائیااان قاارار گرفتهانااد و کالاهااای مختلفاای بااه صااورت هفتگاای باارای آنهااا طراحاای
و اجرا میشود.

نتیجهگیری
ادعاهاای متمهاادیان (ماادعیان شااخص مهاادی

ساافارت مهاادی

) و ماادعیان دروغااین (ماادعیان نیاباات یااا

) ،بااه یااکباااره بااروز و ظهااور نمااییابااد؛ بلکااه زمینااههای فکااری ،سیاساای،

اجتماعی ،اخالقی و اقتصاادی در پیادایی آنهاا اثرگذارناد .وجاه مشاترک فکاری ا کثار مادعیان و

مریدان فرقههای دروغین مهدویت را میتوان؛ التقا در اعتقادات ،نگاه سکوالریساتی باه دیان
و دنیا ،تساه و تسامح شدید دینی _ مذهبی و نگاه پلورالیستی به شمار آورد.

شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدو یت در عصر غیبت با تأ کید بر فرقه بهائیت

میشود؛
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عماادتا ماادعیان دروغااین مهاادویت جهاات ارتبااا برقاارار کااردن و جااذش مخاطبااان ،در گااام

نخست؛ از ارتباطات «میان فردی» از نوع ارتبا چهره به چهره استفاده میکنناد کاه باا لفااظی و

سوء استفاده از قدرت بیان خود به شناسایی و جذش افاراد ساادهلاوح و زودبااور دسات مایزنناد و

بعد از شناخت نسبی از مخاطاب (مریاد) خاود ،در گامهاای بعادی باا تعیاین سارگروه و حلقاههای

رابا متناسااب ،از ارتباطااات «گروهاای» و «سااازمانی» ،باارای تثبیاات و تااداوم ایاان ارتبااا اسااتفاده

میکنند .ارتباطات «میان فرهنگی و بینالمللی» آنها نیاز باا تبلیغاات گساترده نسابت باه اماا کن

شاخص خود« ،جا بههای توریستی» ایجاد میکنند که در پوشش جذش توریسات ،زمیناۀ جلاب
و جذش مخاطب بینالمللی خود را فراهم سازند.

در ش اارای حاض اار ،منس ااجمترین و منظمت اارین فرق ااه انحراف اای ،فرق ااه بهائی اات اس اات ک ااه ب ااا

پشااتوانههای غرباای _ صهیونیسااتی در حااوزه مهاادویت فعالیاات ماایکنااد .ایاان فرقااه کااه توس ا

اساتعمارگران باارای از بااین بااردن اقتادار اندیشااه دیناای اسااالمی باا اسااتفاده از اندیشااه مهاادویت در

دوران پادشاهی قاجاریه در ایران ایجاد شد ،از همان ابتدا از روشهای ارتباطی و تبلیغی خاصی

جهاات پیشاابرد اهااداو خااود بهااره گرفاات .مهمتاارین شاایوههای تبلیغاای بهائیاات در دوران قاجااار
شاام ؛ ادعااای نمایناادگی مهادی موعااود

 ،ادعااای حا و رفااع مشااکالت ماردم ،تأ کیااد باار اماای

باودن رهباران ،بهره گیاری از تضاادهای سیاسای و اجتمااعی ،راهانادازی گاروه تبلیغای موساوم بااه
«حی» و ...بود .تشکیالت مذهبی ،شیوههای تبلیغی و آموزشی نوین بهائیت باه ساازمان اداری
و سازمانهای مخوو فراماسونری شبیه شده است .از جمله روشهای نوین آموزشی _ ارتباطی

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

این فرقه ،تمرکز بر موضوعات آموزشی و تربیتی مرتب با کودکان و نوجوانان است .اعضای این

خواهااد آمااد .شااناخت صااحیح مااا از عوام ا و علاا پیاادایش متمهاادیان و ماادعیان دروغااین و
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دارد؛ زی اارا ب ااا ش ااناخت علا ا و ریش ااههای انح ااراو آنه ااا ،میت ااوان از آف ااات درون اای ،بیرون اای و

گروه با صرو هزینههای گازاو تاالش مایکنناد باا رویکاردی نارم و عااطفی ،بار روی اندیشاههای

دینای و اخالقای کودکااان (خصوصاا کودکااان زیار چهااار ساال) و نوجوانااان کاار کاارده و از ایان طریااق
ارتبا خود با خانوادهها را تحکیم بخشند.

سمزدایای از ایان افاراد و فرقاههاوی دروغاین؛ بعاد از شاناخت دقیاق برناماههای آنهاا ،پدیاد

شیوههای ارتباطی آنهاا ،نقاش مهمای در انتخااش ابزارهاا ،شایوههاا و روشهاای مباارزه باا آناان

آس اایبهای ت اادریجی آنه ااا نی ااز ک ااه ب ااه دنب ااال س اامپاش اای در آم ااوزه اص اای مه اادویت هس ااتند،
پیش گیری کرد.

منابع
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_ اسماعی  ،رائین (1362ش) ،حقوقبگیران انگلی

در ایران ،تهران ،نشر جاویدان.

_ اصفهانی ،اباوالفرج علای بان حساین (1387ش) ،مقاتام ال االببین ،ترجماه :ساید هاشام رساولی
محالتی ،قم ،مؤسسه فرهنگی و اطالعرسانی تبیان.

_ افراسیابی ،بهرام (1382ش) ،تاریخ جامع بهائبت ،تهران ،نشر مهرفام.
_ انصاری ،فرشته (1382ش) ،فتنه باب در زنجان ،تهران ،نیکان کتاش.

_ انصا اااری زنجا ااانی ،محما ااد با اااقر (بیتا ااا) ،اساااارار غاااادیر ،مؤسسا ااه تحقیقا ااات و نشا اار معا ااارو
اه البیت

.

_ پورساایدآقایی ،سیدمسااعود و همکاااران (1388ش) ،تااااریخ عماار غبباات ،قاام :مؤسسااه آینااده
_ جمعی از نویسندگان (1386ش) ،بهائبت آن ونه که هست ،تهران ،جام جم.

_ جاسااام حساااین (1367ش) ،تاااااریخ سباساااای غبباااات امااااام دوازدهااام ،ترجماااه :ساااید محما اادتقی
آیتاللهی ،تهران ،امیرکبیر.

_ حسینیان ،روحاهلل (1382ش) ،سه سال ستبز مرجعبت شبعه ( ،)1343-1341تهاران ،مرکاز اساناد
انقالش اسالمی.

_ زاهااد زاهاادانی ،سااید سااعید (1384ش) ،تاااریخ بهائباات در ایااران ،تهااران ،مرکااز اسااناد انقااالش
اسالمی.

_ ساسانی ،خانملک (بیتا) ،دسات پنهاان سباسات انگلابل در ایاران ،تهاران ،انتشاارات باباک ،باا
همکاری انتشارات هدایت.

_ سلطاننژاد ،رضا (1353ش) ،سیری در کتاشهای بهائیان ،یزد ،بینا.

_ سعد ،محمدحسن (بیتا) ،المهدی فی االسالم ،مصر ،دارالکتب االسالمیه.

_ شریف رضی ،محمد بن حسین بن موسی (بیتا) ،نهجالبالغه ،بیجا ،بینا.

_ شفیعیفر ،محمد (1377ش) ،مدخلی بر انقالب اساالمی و ریشاههای آن؛ تا مالت سباسای در تااریخ

تف ر اسالمی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

_ شوشتری ،مرضیه (1387ش)« ،فرقه اسماعیلیه» ،وشسایت تببان.

_ شهبازی ،عبداهلل (1382ش)« ،جستارهایی از تااریخ بهاایی گری در ایاران» ،فصا نامه تااریخ

معاصر ایران ،سال هفتم ،شماره .27
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_ شهرستانی ،عبدالکریم (1404ق) ،الملم والن م ،بیروت ،دارالمعرفة.

_ شیبی ،کام مصطفی (1385ش)ّ ،
تشبع و تموف (تا آغاز سده دوازدهم هجری) ،ترجمه :علیرضاا

کاوتی ،تهران ،امیرکبیر.

_ صدوق الدملوجی (1368ش) ،البزیدیه ،عراق ،نشر موص .

_ طوسای ،محماد بان حساان (1387ش) ،کتااب الیببا  ،ترجماه :مجتبای عزیازی ،قام ،انتشااارات
مسجد مقدا جمکران.

_ عبداللهی ،عبدالکریم (1371ش) ،اندیشه و مبنای مبارزات روحانبت شبعه ،تهران ،نشر نیک.

_ فانی ،کامران؛ بهاءالدین خرمشاهی (1386ش) ،دایری المعارف تشبع (ج ،)3تهران ،نشر شهید
سعید ّ
محبی.
_ فرهنگا اای ،علیا کبا اار (1374ش) ،ارتبااااااات انسااااانی (جلا ااد اول :مبا ااانی) ،تها ااران ،خا اادمات
فرهنگی رسا.

_ فخر رازی ،محمد بن عمر (1402ق) ،اعتقادالمسلمبن والمشرکبن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
_ فیاض ،علیا کبر (1392ش) ،تاریخ اسالم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

_ کاتوزیااان ،محماادعلی (1373ش) ،اقتماااد سباساای ایااران ،ترجمااه :محمدرضااا نفیساای و کااامبیز
عزیزی ،تهران ،نشر مرکز.

_ کسروی ،احمد (1350ش) ،بهای ری ،تهران ،چاپخانه پیمان.

ّ
_ کلینی ،محمد بن یعقوش (1405ق) ،ال افی ،تحقیق :علیا کبر غفاری ،بیروت ،داراالضواء.
سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395
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_ کمالی دزفولی ،سید علی (1357ش) ،تاریخ تفسبر ،انتشارات کتابخانه صدر ،چاپ اول.
_ کوچکزاده ،عبداهلل (1387ش) ،حوزههای علمبه و مبارزه با ان رافات ،تهران ،نشر مهر.
_ مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،ب اراالنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء.
_ محسنیانراد ،مهدی (1369ش) ،ارتبا شناسی ،تهران ،سروش.

_ محماود ،محمااود (1361ش) ،تاااریخ روابااط سباساای ایااران و انگلاابل در قاارن  ،19تهااران ،انتشااارات
اقبال.
_ مدرسی چهاردهی ،مرتضی (1345ش) ،شبخی ری ،باب ری ،تهران ،کتاشفروشی فروغی.
_ مستوفیان ،علیامیر (1386ش) ،رهبران ضاللت ،تهران ،نشر نمونه.

_ مسا ااعودی ،علا اای با اان حسا ااین (1409ق) ،مااااروج الااااذهب و معااااادن الجااااوهر ،تحقیا ااق :محما ااد
محییالدین عبدالحمید ،بیروت ،دارالفکر.
_ معتمدنژاد ،کاظم (1388ش)« ،ارتباطات در جوامع معاصر؛ فرصتها و تهدیدها» ،وشسایت
مدرسه همشهری.

_ نجفی ،سید محمدباقر (1357ش) ،بهائبان ،تهران ،نشر طهوری.

_ نصااوری ،محمدرضااا (1385ش)» ،اسااناد ارتبااا سااران بهااائی و اساارائی » ،فص ا نامه انتظااار

موعود ،قم ،مرکز تخصصی مهدویت.

_ نوایی ،عبدالحسن (1372ش) ،فتنه باب ،تهران ،انتشارات علم.

_ نوبختی ،ابومحمد (بیتا) ،فرق الشابعه فرقاههاای شابعه از آغااز تاا پایاان ساده ساوم هجاری ،ترجماه:
امیرحسین خلجی ،قم ،مؤسسه تحقیقات و نشر معارو اه البیت

.
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