


 !"#$%&'





 !" $%&

'()*+, -(.!" */01 2 34567 .-9 :;4&

<&*+=
>$4?) @*AB

 )&#*&+ ,-.+% /$"0 1"2!%



ناشر: پژوهش*اه فرهنگ، هنر و ارتباطات
عنوان: ادیان چالش انگیز نوظهور (جلد اول)

نویسندگان: جیمز آر. لوئیس و یسپر اویور پترسون
مترجم: زهره سعیدی 

ویراستار: پروین حاجH پور
Hطراح جلد: فریماه فاتح

صفحه آرا: حسین آذری
نوبت چاپ: دوم‑تابستان ١٣٩٩ 

شمارگان: ۵٠٠ نسخه
قیمت دوره: ٧٠٠٠٠٠ ریال

شاب?: ١‑٠٢٠‑۴۵٢‑۶٠٠‑٩٧٨
شاب? دوره: ۴‑٢۵۶‑۴۵٢‑۶٠٠‑٩٧٨

همه حقوق این اثر برای پژوهشGاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.
در صورت تخلف، پیGرد قانونP دارد.

نشانP: تهران، پایین تر از میدان ولH عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ٩،پژوهش*اه فرهنگ، هنر و ارتباطات
Email:nashr@ricac.ac.ir ٨٨٨٩٣٠٧۶ :۶٢٧۴‑ ١۴١۵۵.تلفن: ٨٨٩٠٢٢١٣ . دورنگار :Pصندوق پست

ادیان چالش انگیز نوظهور/ [ ویراستاران] جیمزآر. لوئیس، یسپر اویور پترسون ؛ : عنوان و نام پديدآور 
مترجم زهره سعیدی. 

تهران: پژوهش*اه فرهنگ، هنر و ارتباطات،   ١٣٩٩ ‑ :  مشخصات نشر 
  ج. :  مشخصات ظاهری 

 l۴-٢۵۶-۴۵٢-۶٠٠-٩٧٨:  دوره  ؛     ١-٠٢٠-۴۵٢-۶٠٠-٩٧٨:  ج١؛ :  شاب  
 : ٧-٢۵۵ - ۴۵٢-۶٠٠-٩٧٨   ج.٢  

 Hفیپا:  وضعیت فهرست نویس
  عنوان اصلControversial new religions, 2005.  :H    :  يادداشت 
مترجم جلد دوم سمیه عبداللهH.:  يادداشت 
چاپ قبلH: پژوهش*اه فرهنگ، هنر و ارتباطات،   ١٣٩۵(تغییر قطع).:  يادداشت 
واژه نامه.:  یادداشت 
کتابنامه.:  یادداشت 
کیش ها:  موضوع 
Cults:  موضوع 

ل وئ ی س ،   ج ی م ز آر. ،   ١٩۴٩ ‑   م.، ویراستار:  شناسه افزوده 
Lewis, James R.:  شناسه افزوده 
پترسن، یسپر اویور، ویراستار:  شناسه افزوده 
Petersen, Jesper Aagaard:  شناسه افزوده 
سعیدی، زهره،   ١٣۵٢ ‑ ، مترجم:  شناسه افزوده 
پژوهش*اه فرهنگ، هنر و ارتباطات:  شناسه افزوده 

 BP۶٠٣   :  رده بندی کنگره 
 ٢٠٩   :  رده بندی دیویی 

 Hمل H۶٢٢٢٩٣۵  :  شماره کتابشناس 



 (۷) 67'89 : ;2!





C7DE= F)*GH

١ ......................................................................................................... سخن ناشر
٣ ........................................................................................................... پیش*فتار
دربارۀ نویسندگان................................................................................................ ١۵
٢٣ ............................................................................................................ مقدمه 

Pبخش اول: گروه های درون سنت مسیح
فصل اول: خانواده ای برای قرن بیست وی�م................................................................. ۵١
فصل دوم: م�اشفۀ روح و کلیسای اتحادی................................................................. ٨٩
فصل سوم: بازسازی واقعیت: نظریه های توطئه دربارۀ جانستون....................................... ١١٩
١۵١ .................... فصل چهارم: توضیح نظامH  شدن در واکو: برساخت و هم گرایی روایت  جنگ

بخش دوم: گروه های آسیایی و الهام بخش از آسیا
١٨٩ ........................................... رکریشنا فصل پنجم: ش�ل گیری خانواده و تغییر در جنبش ه�
فصل ششم: هنگامH که رهبران از بین مH روند............................................................ ٢١۵
٢۴٩ ................................................Hفصل هفتم: سوکا گاکای: در جست وجوی جریان اصل
فصل هشتم: درآمدی انتقادی بر اوم شین ری�یو و حادثۀ اوم............................................ ٢٧٣
٣۴٣ ........................................... فصل نهم: فالون گونگ: جنبش دینH جدید در چین  پسامائو
فصل دهم: یادداشت هایی در باب دین اومیست......................................................... ٣٧٧

٣٩٣ ...................................................................................Hبه فارس Hواژه نامۀ انگلیس





ــا هــدف رفــع نیازهــای پژوهشــH وزارت  ــر و ارتباطــات ب پژوهشــ*اه  فرهنــگ، هن
 فرهنــگ و ارشــاد اســالمH، نزدیــl بــه دو دهــه اســت کــه بــا روی�ــرد مســئله محوری 
بــه دنبــال شــناخت مشــ�الت حــوزۀ  فرهنــگ و هنــر، شناســایی قابلیت هــا و 
ــز  ــرای حــل مشــ�الت و نی ــۀ راهبردهــا و راه�ارهــای مناســب ب ظرفیت هــا و ارائ

ــH فرهنگــH کشــور اســت. توســعۀ قابلیت هــا در مســیر تعال
ایــن پژوهشــ*اه، بــا ســه پژوهشــ�ده  فرهنــگ، پژوهشــ�ده هنــر و پژوهشــ�ده 
ارتباطــات در  تعامــل و همــ�اری بــا صاحب نظــران و اندیشــمندان حــوزۀ  فرهنــگ و 
هنــر، ضمــن اجــرا و نظــارت بــر طرح هــای پژوهشــH مــورد نیــاز، اقــدام بــه برگــزاری 
نشســت ها، همایش هــای علمــH، جلســات نقــد و گفتگــو و نیــز جشــنواره پژوهــش 

فرهنگــH ســال مH نمایــد.
عــالوه بــر ایــن، دفتــر طرح هــای ملــH پژوهشــ*اه نیــز، به عنــوان متولــH انجــام 
ــنجH های  ــرای نظرس ــن اج ــH، ضم ــطح مل ــH در س ــH و اجتماع ــات فرهنگ  مطالع
ــای  ــا و نگرش  ه ــش ارزش ه ــر پیمای ــH نظی ــای مل ــرای پیمایش ه ــه اج ــاز، ب موردنی
 Hاجتماع  ،H؛  ســواد رســانه ای؛ وضعیت فرهنگــHایرانیــان؛  مصــرف کاالهــای فرهنگ

و اخالقــH جامعــه ایــران و ســنجش ســرمایه اجتماعــH کشــور اقــدام مH نمایــد.
پژوهشــ*اه  فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، تــالش دارد تــا مجموعــه دســتاوردهای 
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پژوهشــH خــود را بــا هــدف تحقــق عدالــت فرهنگــH و دسترســH همــه پژوهشــ*ران 
و سیاســت گذاران فرهنگــH کشــور، منتشــر نمایــد. از ایــن رو انتشــارات پژوهشــ*اه 
ــار پژوهشــH متعــدد و متنوعــH را در قالــب  ــون، آث طــH مــدت فعالیــت خــود تاکن
« کتــاب»،  «گــزارش  پژوهــش»، «گــزارش  نظرســنجH» و «گــزارش  راهبــردی» 
 Hپژوهشــ Hمنتشــر کــرده اســت. پژوهشــ*اه همچنیــن، انتشــار فصلنامــه علمــ
«مطالعــات  فرهنــگ ارتباطــات» و نیــز چــاپ آثــار برگزیــده جشــنواره فرهنگــH ســال 

ــه خــود دارد. را در کارنام
پژوهش*اه  فرهنگ، هنر و ارتباطات،  ضمن استقبال،  تعامل، هم�اری و همفکری 
با اسـتادان، نخب*ان و پژوهشـ*ران حوزه  فرهنگ، هنر و  رسـانه، امیدوار اسـت با انتشـار 
دسـتاوردهای پژوهشـH خـود بتوانـد به «مرجع پژوهـش» در حوزه  فرهنگ و هنـر ایران و 

نیز پای*اهH برای اندیشـمندان و دلسـوزان این عرصه تبدیل شـود. 

پژوهشGاه فرهنگ، هنر و ارتباطات



ادیان بدیع و چالش  های آن ها
بــرای مــا کــه در فرهنــگ و جامعــه ای زیســته ایم کــه در آن، پیوســته اســالم به مثابــۀ 
آخریــن دیــن معرفــH شــده اســت کــه پــس از آن دی*ــر دینــH نخواهــد بــود، بحــث از 
ادیــان بدیــع ذهــن آزار اســت. امــا بــرای مخاطــبِ چنیــن بحثــH الزم اســت روشــن 
کنیــم کــه نــگاه کالمــH و الهیاتــH بــا نــگاه جامعه شــناختH متفــاوت اســت. به رغــم 
 Hــ ــۀ یــl امــ�ان بشــری پیوســته از ســنت دین ــن به مثاب ــگاه اعتقادی اندیشــانه، دی ن
ــای  ــذر تجربه ه ــد از ره* ــان مH توان ــH انس ــتعداد دین ــه اس ــد، بل� ــی روی نمH کن پ

دینــH و معنــوی جدیــد، خــود را عیــان ســازد و جنبــش دینــH جدیــد بیافرینــد. 
امــ�ان برخــورداری از تجربه هــای دینــH ن ویــن، همچــون امــ�ان برخــورداری از 
دی*ــر تجربه هــای باطنــH اســت. همچنــان که دی*ــر تجربه هــای باطنــH در قلمروهای 
فرهنگــH مختلــف بــا نوآوری هــای مختلفــH تــازه به تــازه مH شــوند، به رغــم ســیطرۀ 
ــH زاده مH شــوند.  ــH نوین ــاز هــم تجربه هــای دین ــH، ب طوالنH مــدت ســنت های دین
ــازه مســدود  ــه روی تجربه هــای ت ــد وجــود آدمــH را ی�ســره ب ــچ ســنتH نمH توان هی
 Hــا شــیطان ــن تجربه هــا و الهــH ی ــا درمــورد ای ــی م ــوع ارزیاب ــد. صرف نظــر از ن کن
ــنت ها  ــد. س ــع رخ مH دهن ــخ جوام ــته در تاری ــا پیوس ــن تجربه ه ــا، ای ــدن آن ه خوان
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ــا را  ــوارد آن ه ــا هســتند و در بســیاری م ــرای نوآوری ه ــی ب ــع ارزش یاب ــواره منب هم
 Hکننــد، امــا ایــن امــر هرگــز زاده شــدن تجربه هــای جدیــد را به کلــ Hتخطئــه م
ــود.  ــاهده مH ش ــده مش ــن پدی ــH ای ــای فرهنگ ــام قلمروه ــد. در تم ــدود نمH کن مس
وقتــH  کــه کســH چــون نیمــا یوشــیج از شــعر نــو ســخن مH گویــد، نیروهــای حافــظ 
ســنت شــعریِ مســلط در ایــران در برابــرش قــد علــم مH کننــد و ســال ها تخطئــه و 
ــم  مقاومــت و مبــارزه و نفــH و انــکار علیــه ایــن حرکــت نوآورانــه درمH گیــرد. در عالَ
ــده  ــن پدی ــز ای ــان و دی*ــر قلمروهــای فرهنگــH نی ــل موســیقH) و در عرف ــر (مث هن

ــده شــده اســت.  ــرات رخ داده و دی به ک
در جهــان دینــH نیــز وقــوع انبــوه جنبش هــای دینــH بدیــع مؤیــد گشــودگH وجــود 
بشــری بــه روی تجربه هــای دینــH جدیــد و مؤیــد ایــدۀ دیــن به مثابــۀ یــl ام�ان بشــری 
اســت. مــن تعبیــر «دیــع» را به جــای واژه هــای «تــازه»، «جدیــد»، «نویــن» و «نوظهــور» 
بــه کار مH بــرم تــا بــا ایــن واژه، هــم معنــH نــو بــودن ایــن جنبش هــای دینــH را منعکــس 
 Hســازم و هــم بدعت آمیــز بــودن و چالش برانگیــز بــودن آن را در برابــر ســنت های دینــ
 ،Hــ ــن پدیده هــای دین ــه ای ــوط ب ــار مرب ــم. به عــالوه، در آث ــان کن ــه بی مســلط در جامع
تعبیــر «جنبــش دینــH بدیــع قدیمــH»١ نیــز دیــده شــده اســت؛ لــذا به لحــاظ منطقــH و 

ادبــی نیــز نمH تــوان از «جنبــش دینــH جدیــد قدیمــH» ســخن گفــت! 

زمینۀ اجتماعP مساعد برای ظهور جنبش های دینP بدیع
جنبش هــای دینــH بدیــع در ایــران نیــز در قــرون متمــادی روی داده انــد. امــا به دلیــل 
ــراد  ــادی از اف ــوز بخــش زی ــد و هن ــران نیرومندن ــH در ای ــوز ســنت های دین اینکــه هن
به نحــو دینــH جامعه پذیــر مH شــوند، چنــدان چالش برانگیــز نشــده اند. البتــه در ایــران 
 Hو افــول اعتبــار تفکــر دینــ Hمعاصــر، به دلیــل تضعیــف روزافــزون جامعه پذیــری دینــ
ســنتH و کارگــزاران رســمH دیــن ســنتH، وضــع به ســرعت درحــال تغییــر اســت و مــا با 
گونه هایــی از جنبش هــای دینــH بدیــع مواجــه شــده ایم. لــذا مH تــوان انتظــار داشــت 
کــه در چنــد دهــۀ آینــده، مــا شــاهد ســر بــرآوردن انــواع جنبش هــای دینــH بدیع باشــیم. 

1. old new religious movement
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ــاوت  ــیار متف ــا بس ــا وضــع م ــ�ا، ب ــژه در آمری ــدرن و به وی ــع م وضــع در جوام
ــوند.  ــت نمH ش ــH تربی ــو دین ــدرن به نح ــع م ــودکان در جوام ــیاری از ک ــت. بس اس
ــر اعتقــادی‑ ــد چت ــH و بزرگ ســالH، خــود بای ــان چــه بســا در جوان بســیاری از آن

ــرل خانوادگــH و  ــوز کنت ــران هن ــد. در ای ــر ســر ب*یرن ــد و ب ــوی خــود را برگزینن معن
ــراد بســیار بیشــتر اســت؛ اگرچــه از  ــر اف ــن جوامــع ب ــا ای ــاس ب خویشــاوندی در قی
ایــن نظــر، وضــع در ایــران نیــز درحــال تغییــر اســت. امــا در جوامــع غربــی برخــالف 
ایــران کــه فــرد تــا چهــل یــا حتــH پنجاه ســال*H هنــوز ازنظــر برخــH والدیــن، فرزنــد 
ــان  ــه خواه ــن ده ــا چندی ــن ت ــیاری از والدی ــوز بس ــود (و هن ــH مH ش ــواده تلق خان
اµعمــال کنتــرل بــر اعضــای خانــواده ‑به خصــوص کنتــرل بــر دختــران‑ هســتند)، 
جوانــان از آغــاز جوانــH و چــه بســا در ســال های انتهایــی نوجوانــH در جهت مســتقل 
شــدن از خانــواده گام برمH دارنــد. ایــن امــر حتــH در خانواده هــای متدیــن نیــز دورۀ 
جامعه پذیــری دینــH از ســوی خانــواده را محــدود مH کنــد. لــذا جوانــان در جوامــع 
غربــی از آغــاز جوانــH واجــد تجربه هــای متنــوع مH شــوند و در معــرض ارتبــاط بــا 
گروه هــای مختلــف قــرار مH گیرنــد. در ایــران، مــا خانواده هایــی را مH شناســیم کــه 
والدیــن در دهــۀ چهــارم زندگــH فرزندانشــان هنــوز بــرای آنــان تصمیم مH گیرنــد. لذا 
جوانــان ایرانــH معمــوال¶ بعــد از ســپری کــردن دورۀ جوانــH بــه اســتقالل از خانــواده 
نائــل مH شــوند و بســیاری از آن هــا به ویــژه دختــران، ی�ــH از دالیــل ازدواجشــان را 
ــوز در ایــران زندگــH مجــردی  ــد. هن ــواده ذکــر مH کنن ــای مســتقل شــدن از خان تمن
دختــران، نــه از طــرف خانواده هــا و نــه از طــرف دولــت و نــه ازنظــر عــرف جامعــه، 

به رســمیت شــناخته نشــده اســت. 
امــا در جوامــع مــدرن، جوانــان اغلــب در انتهــای دهــۀ دوم زندگH شــان مســتقل 
شــدن را تجربــه مH کننــد. فقــدان جامعه پذیــری دینــH یــا جامعه پذیــری دینــH بســیار 
ــد  ــراد خــود مH بای ــH آورد. الجــرم اف ــار م ــه ب ــH یل ــا را ازنظــر دین ــدت، آن ه کوتاه م
ــوی  ــH کــه کششــH معن ــا وقت ــH کــه نیازهــای معنوی شــان حــاد مH شــود و ی در وقت
ــود و  ــات موج ــب ام�ان ــH برحس ــۀ درون ــن مطالب ــه ای ــود، ب ــاد مH ش ــان ایج در آن
ــد. آنانــH کــه دچــار  دســترس پذیری گروه هــا و م�اتــب دینــH و معنــوی پاســخ دهن
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 Hبایــد راهــ Hکننــد، ناچــار م Hبحــران هویت انــد یــا خــأل معنــوی را تجربــه م
ــان راه هــای در دســترس اســت.  ــن راه معمــوال¶ هم ــد و ای بر گزینن

ــس از  ــH و پ ــب و گروه هــای دین ــوه م�ات ــان انب ــراد از می ــه اف ــه نیســت ک این گون
ــم دیانــت،  دوره ای از پژوهــش و جســت وجوگری دســت بــه انتخــاب بزننــد. در عالَ
به تعبیــر  البتــه  اســت.  نــادر  امــری  حقیقــH کلمــه،   Hمعنــ در  جســت وجوگری 
ــه  ــن، در این گون ــرای دی ــان اقتصادگ ــا جامعه شناس ــر و ی ــون برگ ــانH چ جامعه شناس
 Hــ ــنت دین ــه س ــد ب ــدم تقی ــل ع ــرد به دلی ــه ف ــود دارد ک ــH وج ــازاری دین ــع، ب جوام
خاصــH، مH توانــد از ایــن بــازار دینــH، چتــر اعتقادی‑معنــوی خــود را ابتیــاع کنــد. اما 
خطاســت اگــر تصــور کنیــم کــه ایــن ابتیــاع کــردن از بــازار دینــH، بــر مدتــH طوالنــH از 
زیســت جســت وجوگرانه و محققانــه مبتنــH اســت. روی آوری آدمــH بــه چیــزی به ویــژه 
ادیــان هــم دالیلــH مH خواهــد و هــم عللــH دارد. برخــالف تصــور ابتدایــی، نوگــروی 
دینــ١H بیــش از آنکــه مدلــل (مبتنــH بــر دالیــل) باشــد، معلــل (ناشــH از علــل) اســت.

در ایــران، مــا هنــوز بــه ایــن مرحلــه نائــل نشــده ایم. نــه افــراد الزامــاً بی تقیــد بــه 
ــH در  ــری دین ــH  آزاد وجــود دارد. اگرچــه جامعه پذی ــازار دین ــه ب ــد و ن ســنت دینH ان
ایــران در قیــاس بــا چندیــن دهــۀ گذشــته، به ســرعت درحــال ضعیــف شــدن اســت؛ 

ــران دورۀ بلندمدت تــری دارد.  ــH فــرد در ای ــوز جامعه پذیــری دین هن
ــم،  ــدان توجــه کنی ــع ب ــH بدی ــای دین ــاب جریان ه ــد درب ــه بای ــری ک محــور دی*
ــه ایــن  ــروان و پیوســتگان ب ــH و پی ــH جنبش هــای دین ــان بنیان گــذاران دین ــز می تمای
جنبش هاســت. هریــl از ایــن افــراد داســتانH دارنــد کــه مH بایــد در مطالعــۀ این گونه 
ــروان  ــوال پی ــا اح ــذاران ب ــوال بنیان گ ــوال¶ اح ــت. معم ــه داش ــدان توج ــا ب جنبش ه
متفــاوت اســت. بنیان گــذاران تجربه هــای خــاص خــود را ســپری مH کننــد کــه بــه 
 Hآنــان را بررســ Hداســتان زندگــ Hشــان مربــوط اســت. وقتــ Hشخص Hتاریــخ زندگــ
مH کنیــم، درمH یابیــم کــه اغلــب آنــان دانــش تخصصــH حــوزۀ دینــH را نیاموخته انــد 
ــب مســیرهای مختلفــH را  ــد. آن هــا اغل ــن دوره ای را نیمــه کاره رهــا کرده ان ــا چنی ی
آزموده انــد و بــا جامعــۀ پیرامونــH واگرایی هایــی داشــته اند. چیــزی در زندگــH آنــان 

1. religious conversion
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ــژه  ــH وی ــH از زندگــH احواالت ــد. در لحظات ــه جــدا مH کن هســت کــه آن هــا را از بقی
و انکشــافاتH درونــH را تجربــه مH کننــد. مم�ــن اســت از چشــم دی*ــران دیوانــه یــا 
دســت کم نابهنجــار به نظــر برســند، امــا در درون دچــار تجربه هــای باطنــH خــاص 

ــرد.  ــار وجودشــان را به دســت مH گی ــH، مه ــد و همــان تجربه هــای باطن خوداَن
امــا هــم بنیان گــذاران و هــم پیــروان جنبش هــای دینــH  بدیــع، ازایــن جهت کــه 
دوره هایــی از بحــران و نقطــۀ عطــف در زندگH شــان وجــود دارد، اشــتراک دارنــد. 
ــذار از  ــه بنیان گ ــت ک ــن اس ــاوت در ای ــد. تف ــه مH کنن ــروی را تجرب ــان نوگ ــۀ آن هم
 Hــ ــۀ دین ــطۀ تجرب ــروان، به واس ــود و پی ــده مH ش ــH نوگرون ــه ای باطن ــذر تجرب ره*
بنیان گــذار، نوگرونــده مH گردنــد. لــذا بــرای فهــم و تبییــن شــ�ل گیری و گســترش 
و  بنیان گــذاران   Hشــخص احــوال  مH بایــد  بدیــع،    Hدینــ جریان هــای  این گونــه 
گرونــدگان بــه آن هــا و تاریــخ زندگــH شخصH شــان بررســH شــود. دیدگاه هــای 
سیاســH  توطئه نگرانــه و دیدگاه هــای روان شــناختH مبتنــH بــر ایــدۀ مغزشــویی 
به نحــو درون مانــدگار بــه این گونــه پدیده هــا نمH پردازنــد و لــذا ناتــوان از تبییــن 
ــه  ــود ک ــH ش ــت بررس ــم اس ــژه مه ــتند. به وی ــع هس ــH بدی ــای دین ــم جنبش ه و تفه
آیــا بنیان گــذار و پیــروان وی پیش تــر بــه ســنتH دینــH تعلــق داشــته اند یــا نــه و اگــر 
 Hشــخص Hتاریــخ زندگــ Hچــه فراینــدی از آن بریده انــد. بررســ Hتعلــق داشــته اند، طــ
ــا و  ــن جریان ه ــ�ل گیری ای ــن ش ــم و تبیی ــرای فه ــت ب ــل روای ــق روش تحلی ازطری
جنبش هــای دینــH  بدیــع اهمیتــH اساســH دارد. جامعه شناســان و محققانــH کــه ایــن 
ــن اوضــاع  ــH بی ــد وثیق ــد، معمــوال¶ پیون ــع را بررســH کرده ان ــH بدی جنبش هــای دین
ــه و  ــۀ درون نگران ــا هــم مطالع ــد. ام ــرار مH کنن ــد تحــول آن هــا برق اجتماعــH و رون
توجــه بــه آموزه هــا و هــم مطالعــۀ برون نگرانــه و جامعه شــناختH و درکنــار هــم قــرار 
ــر آن هــا ضــرورت دارد.  ــن دقیق ت ــرای فهــم و تبیی ــل ب ــل و دالی دادن مجموعــۀ عل
ــد  ــن چن ــر اســت بی ــع بهت ــH بدی ــش دین ــرای مطالعــۀ یــl جنب به گمــان مــن، ب
مرحلــه  در تاریــخ یــl جنبــش تمایــز قائــل شــویم:  تجربه هــای آغازیــن بنیان گــذار 
و زایــش اولیــۀ جنبــش دینــH  بدیــع، عمومــH شــدن جنبــش، نهــادی شــدن جنبــش، 
جهت گیــری اجتماعــH آغازیــن جنبــش در قبــال نظــم اجتماعH‑سیاســH موجــود، 
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جهت گیــری  اجتماعــH ثانــوی جنبــش در قبــال نظــم اجتماعH‑سیاســH و حیــات 
ــش  ــازمان دهH جنب ــدۀ بازس ــه و پدی ــر اولی ــذار و رهب ــس از بنیان گ ــH پ ــش دین جنب
در ایــن مرحلــه. نکتــۀ جالب توجــه ایــن اســت کــه پویایــی زندگــH دینــH و معنــوی 
رهبــر جنبــش معمــوال¶ بــه خــود جنبــش منتقــل مH شــود و جنبــش را متحــول 
 Hبدیــع پیونــدی تنگاتنــگ بــا رونــد تحــول زندگــ Hکنــد. تاریــخ جنبش هــای دینــ Hم
رهبرانشــان دارد. حیــات اجتماعــH و فکــری یــl جنبــش دینــH بدیــع معمــوال¶ بــا 

تحــوالت فکــری و روانــH رهبرانشــان گــره خــورده اســت. 

ویژگP های جنبش های دینP بدیع   
 Hپردازیــم، معمــوال¶ در میــان آن هــا برخــ Hبدیــع م Hبــه مطالعــۀ جنبش هــای دینــ Hوقتــ
ویژگH هــای مشــترک پیــدا مH کنیــم. برخــH از مهم تریــن ایــن ویژگH هــا عبارت انــد از:

١) رهبــر کاریزماتیــ?: نخســتین ویژگــH ایــن جنبش هــا برخــورداری از رهبــران 
ــروان  ــذب پی ــبب ج ــران س ــن رهب ــخصیتH ای ــای ش ــت. جاذبه ه ــl اس کاریزماتی
مH شــود و اغلــب نوعــH مرجعیت گرایــی و دگرســاالری حــول رهبــر جنبــش شــ�ل 
مH گیــرد و رشــد اولیــۀ جنبــش ‑چــه در عصــر مــدرن و چــه در عصــر ماقبــل 
مــدرن‑ به شــدت بــه ایــن امــر وابســته اســت. بعــد از مــرگ رهبــر یــا پــس از رشــد 
ــه او،  ــا عــدم وفــاداری ب ــر ی ــه رهب چشــم گیر جنبــش همیــن امــر، یعنــH وفــاداری ب

ــه منبعــH از تنــش در جنبــش بــدل مH شــود؛ اغلــب ب
٢) آمیزه گرایــی، گلچین گــری و تلفیقــP بــودن: دومیــن ویژگــH بســیاری از ایــن 
جنبش هــا ــــ بــاز هــم چــه در عصــر مــدرن و چــه در اعصــار گذشــته‑ آمیزه گرایانــه 
 Hــ ــای دین ــا جنبش ه ــا ب ــن جنبش ه ــای جــدی ای ــH از تمایزه ــودن آن هاســت. ی� ب
ــن  ــیحیت، دی ــت، مس ــن زردش ــت، دی ــر یهودی ــدی نظی ــان توحی ــذاران ادی بنیان گ
صابئــH و اســالم دقیقــاً در همیــن امــر اســت. در جنبش هــای دینــH بدیــع، ترکیبــی 
از آموزه هــا، مأخــوذ از ادیــان و م�اتــب عرفانــH و معنــوی مختلــف، دیــده مH شــود. 
ایــن ویژگــH، از یــl  ســو، جاذبــۀ ایــن جنبش هــا را نــزد پیــروان بیشــتر مH کنــد؛ زیــرا 
معمــوال¶ ادعــا مH شــود کــه نظــام فکــری ای کــه جنبــش ارائــه مH کنــد کامــل اســت و 
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 ،Hدهــد. وانگهــ Hاز پیــروان، جاذبــۀ جنبــش را افزایــش م Hچنیــن ادعایــی بــرای برخــ
ــر امــروزی کــه  ایــن آموزه هــای تلفیقــH  مأخــوذ از منابــع مختلــف، در جهــان متکث
افــراد خاســتگاه های فکــری و اجتماعــH مختلفــH دارنــد، بــه جنبــش امــ�ان جــذب 
ــش  ــا جنب ــه ای خــاص ب ــراد متنوعــH را مH دهــد و هرکســH مم�ــن اســت از جنب اف
 Hبدیــع و نظــام فکــری آن پیونــد برقــرار کنــد. از ســوی دی*ــر، همیــن ویژگــ Hدینــ
آن هــا را در برابــر نقدهــای جــدی مخالفــان، دســت کم به لحــاظ فکــری آســیب پذیر 

ــد و اصالــت آن را در نــزد اذهــان مختلــف مخــدوش مH ســازد؛ مH کن
ــای  ــر جنبش ه ــای دی* ــع:  از ویژگH ه ــP بدی ــای دین ــی جنبش ه ٣) علمP نمای
دینــH بدیــع در عصــر مــا ایــن اســت کــه چــون هم*ــH در عصــری ظهــور یافته انــد 
ــژه ای برخــوردار اســت، اغلــب مH کوشــند آموزه هــای خــود  ــار وی ــم از اعتب کــه عل
ــد. آن هــا مH کوشــند ادعاهــا و  ــن دســتاوردهای علمــH معرفــH کنن ــق آخری را مطاب
 ،Hــژه روان شناســ ــوم انســانH، به وی ــای دســتاوردهای عل ــر مبن آموزه هــای خــود را ب
و نیــز دســتاوردهای علــوم طبیعــH نظیــر زیست شناســH و فیزیــl (و دی*ــر علــوم) 
به نحــو علمــH موجه ســازی کننــد و ازاین طریــق، مشــروعیتH بــرای خــود دســت وپا 
ــH و  ــنتH و متافیزی� ــH س ــر دین ــود را از تفک ــا، خ ــام ادع ــت کم در مق ــد و دس کنن
اندیشــه های اســطوره ای متمایــز ســازند. درواقــع، اغلــب جنبش هــای دینــH بدیــع در 
عصــر مــدرن از علــم به نحــو ابــزاری اســتفاده مH کننــد و وســیع ترین نمونــۀ ابــزاری 

ــا رخ مH دهــد؛ ــن جنبش ه ــم، در ای شــدن عل
۴) ســویۀ توان بخشــP و درمانگــری:  انســان عصــر مــدرن نیــز (همچــون 
ــج  ــل مــدرن) از انبوهــH ناتوانH هــا و نارســایی ها و کمبودهــا رن انســان عصــر ماقب
ــود دارد  ــا وج ــ�الت و حرمان ه ــواع مش ــز ان ــدرن نی ــان م ــH انس ــرد. در زندگ مH ب
ــترک  ــای مش ــH از ویژگH ه ــت. ی� ــج اس ــا در رن ــH چیزه ــدان برخ ــز از فق و او نی
ــای  ــت کم ادع ــا دس ــات (ی ــۀ خدم ــدرن ارائ ــر م ــع در عص ــH بدی ــای دین جنبش ه
ــال، پزشــ�H مــدرن از  ــوان مث ــH اســت. به عن ــۀ خدمــات) توان بخشــانه و درمان ارائ
درمــان بســیاری بیماری هــا عاجــز مانــده اســت. همیــن موقعیــت بســتر مســاعدی 
را بــرای جنبش هــای دینــH بدیــع فراهــم مH ســازد تــا خدمــات درمانــH ارائــه کننــد. 
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ــد و  ــا ارتباطــH در رنج ان ــH ی ــراد از مشــ�الت روان در عصــر مــدرن، بســیاری از اف
ــۀ  ــH ارائ ــا مدع ــد و ی ــه مH کنن ــH ارائ ــز خدمات ــا نی ــن حوزه ه ــا در ای ــن جنبش ه ای
 Hــ ــای دین ــن جنبش ه ــ�ان رشــد ســریع ای ــر ام ــن ام ــH هســتند. همی ــن خدمات چنی
بدیــع را فراهــم مــH آورد. هرقدرکــه ایــن جنبش هــا در ارائــۀ خدمــات توان بخشــانه 
و درمانــH تواناتــر باشــند، در جــذب نیروهــای بیشــتر، کامیاب تــر و موفق ترنــد. ایــن 
ــرای افــراد  ــه ایجــاد شــغل و تحــرک اجتماعــH ب ــز معطــوف ب توانمندســازی گاه نی

ــد؛   ــدا مH کن ــز پی اســت و وجــه اقتصــادی نی
ــه١ در جنبش هــای دینــP بدیــع:   k۵) گرایــش بــه دانش هــا و فنــون غریبــه و خفی
به رغــم زندگــH در عصــر مــدرن و رشــد علم گرایــی در آن، هنــوز کثیــری از افــراد در 
ــه ســخت عالقه مندنــد و کنجــ�اوی ویــژه ای  جوامــع مختلــف بــه امــور غریبــه و خفی¼
دربــاب آن هــا دارنــد. جذابیــت این گونــه امــور نــزد بخــش زیــادی از مــردم، ســبب 
جــذب آن هــا بــه جنبش هــای دینــH بدیــع مH شــود؛ زیــرا بســیاری از ایــن جنبش هــا 
ــز جهــان  ــوی و پدیده هــای رازآمی ــH و معن ــاب قدرت هــای کیهان ــی را درب مدعاهای
ــال و  ــه را به نحــو چشــم گیری دنب ــه و خفی¼ ــون غریب ــا و فن ــد و دانش ه ــه مH کنن ارائ
ارائــه مH  نماینــد و مدعH انــد کــه از ایــن ره*ــذر مH تواننــد بــه پیــروان، قدرت هایــی 
ویــژه اعطــا کننــد و بســیاری از مشــ�الت و بیماری هــا و حرمان هــای آن هــا را 
درمــان نماینــد. البتــه تــالش مH شــود ایــن گرایــش در جنبش هــای دینــH بدیــع نیــز 

به نحــوی علمH ســازی٢ شــود و وجاهــت علمــH پیــدا کنــد؛ 
۶) واجــد بــودن اندیشــۀ آخرالزمانــP: برخــالف ادیــان توحیــدی که بر رســتاخیز 
 Hداننــد،  اغلــب جنبش هــای دینــ Hکننــد و چــه بســا آن را قریب الوقــوع م Hتأکیــد م
 Hبدیــع در مرحلــه ای از مراحــل خــود (به ویــژه در مرحلــۀ جهت گیــری اجتماعــ
ــه  ــال نظــم اجتماعH‑سیاســH موجــود)، اندیشــه های آخرالزمانــH ارائ ثانویــه در قب
مH کننــد و وقــوع عن قریــب آخرالزمــان را خبــر مH دهنــد. اغلــب آن هــا اعــالم 
 Hکــه بــه جهــان اجتماعــ Hدر راه اســت و تنهــا کســان Hکننــد کــه فاجعــه ای کیهانــ Hم

1. occultism

٢. اگر بخواهیم انتقادی سخن ب*وییم، مH توانیم از واژۀ علم  مالH بهره ببریم.
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کوچــl جنبــش (می�روکوســم اجتماعــ١H) پیوســته اند، نجــات خواهنــد یافــت و 
دی*ــران ازبیــن خواهنــد رفــت و جهــان از وجــود ناپــاک و فاســد آن هــا پــاک و مبــرا 
 Hرا نیــز بــرای مصــون مانــدن از فاجعــۀ کیهانــ Hخواهــد شــد. چــه بســا آن هــا اقداماتــ
 Hــ ــا خودکش ــرت ی ــل مهاج ــن دلی ــه همی ــا ب ــH از آن ه ــد و گاه برخ ــه مH کنن توصی

ــازند.  ــH مH س ــد و آن را عمل ــنهاد مH کنن ــروان پیش ــه پی ــته جمعH را ب دس
ویژگH هــای مذکــور، برخــH از مهم تریــن ویژگH هــای مشــترک بیــن جنبش هــای 
ــن  ــۀ ای ــا در هم ــن ویژگH ه ــت ای ــن اس ــت. مم� ــدرن اس ــر م ــع در عص ــH بدی دین
ــا  ــب آن ه ــا در اغل ــند، ام¼ ــته نباش ــدازه برجس ــl ان ــه ی ــع ب ــH بدی ــای دین جنبش ه

به نحــوی موجودنــد. 
ــع،  ــH بدی ــد کــه جنبش هــای دین ــد کرده ان ــن به درســتH تأکی جامعه شناســان دی
آزمایشــ*اهH جامعه شــناختH بــرای مطالعــۀ دیــن هســتند و بــه مــا ایــن فرصــت را 
ــش و رشــد و  ــاب پیدای ــی درب ــا، بصیرت های ــۀ آن ه ــذر مطالع ــا از ره* ــد ت مH دهن
تحــول همــۀ ادیــان پیــدا کنیــم. کتــاب حاضــر نیــز دربردارنــدۀ دســتاوردها و نتایــج 
ــع اســت و  ــH بدی ــاب جنبش هــای دین ــا درب ــات و پژوهش ه مجموعــه ا ی از مطالع
ــاب  ــان فارســH درب ــه زب ــار موجــود ب ــن آث از غنH تریــن و جدی تریــن و محققانه تری
ایــن موضــوع اســت. اطالعــات و داده هــای منــدرج در ی�ایــl فصــول ایــن اثــر ناظر 
بــه داســتان جنبش هــای دینــH بدیــع و زمینــۀ اجتماعــH ای اســت کــه ایــن جنبش هــا 
در آن زاده شــده، رشــد کــرده و تحــول یافته انــد. وجــه مشــترک تمامــH فصــول ایــن 
کتــاب ایــن اســت کــه هم*ــH نشــان مH دهنــد کــه چ*ونــه هریــl از ایــن جنبش هــا 
بــا نظــم اجتماعH‑سیاســH موجــود در جامعــۀ خــود دچــار چالــش و درگیــری 
ــاب  ــن کت ــH فصــول ای ــه اســت. تمام ــه یافت ــا کجــا ادام ــری ت ــن درگی شــده اند و ای
کیــش گروه هــای  نشــان مH دهنــد کــه چ*ونــه نظام هــای حاکــم و فعالیت هــای ضدّ
مدنــH، بــه بســته شــدن فضــا بــرای ادامــۀ فعالیــت و دشــوار شــدن ادامــۀ حیــات آن هــا 
منجــر شــده اند و راه هــای مقابلــه  ای کــه ایــن جنبش هــای دینــH بدیــع در ایــن وضــع 

دنبــال کرده انــد، چــه بــوده اســت. 

1. social microcosm
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ــه  ــوط ب ــده از مباحــث تخصصــH و اطالعــات اختصاصــH مرب ــاب آکن ایــن کت
جنبش هــای دینــH بدیــع و زمینــۀ اجتماعــH  آن هاســت. لــذا ترجمــۀ آن بســیار دشــوار 
بــوده اســت؛ زیــرا مترجمــان در ترجمــۀ چنیــن اثــری پیوســته بــا نام هــا و اصطالحات 
ویــژه ســروکار دارنــد و در برگردانــدن ایــن نام هــا و اصطالحــات غریــب و نامأنــوس 
در تردیــد به ســر مH برنــد و مH بایــد بــه آثــار و فرهنگ هــا و واژه نامه هــای گوناگــون 
مراجعــه کننــد تــا بل�ــه بتواننــد آن هــا را به نحــو مطلوبــی بــه زبــان مقصــد برگرداننــد. 
ازایــن رو، به عنــوان ویراســتار متــن فارســH ایــن کتــاب١ و به عنــوان محقــق در حــوزۀ 
جامعه شناســH دیــن و نیــز به عنــوان کســH کــه آثــاری بــه زبــان فارســH ترجمــه کــرده 
و دشــواری های کار ترجمــه را درمH یابــد، همــت و ارادۀ ایشــان را ســتایش مH کنــم. 
ـ برخــالف بســیاری از آثــاری کــه بــه زبــان فارســH ترجمــه  ــ ویژگــH مهــم ایــن ترجمــهـ 
ـ امانــت داری درخــور توجــه و ســتودنH مترجمــان محترم اســت. ایشــان هرجا  ــ مH شــوندـ 
چیــزی بــه متــن افزوده انــد، آن را در داخــل قــالب قــرار داده انــد. مــا مH دانیــم کــه بســیاری 
 ‑Hــوم اجتماعــ ــن مترجمــان در عل ــH برخــH از معروف تری ـ حت ــH ـــ از مترجمــان ایران
ــرای  ــا ب ــد. آن ه ــذف مH کنن ــن ح ــد، از مت ــه درنمH یابن ــی را ک ــارات و پاراگراف های عب
واژگان تخصصــH، واژه نامــه تدویــن نمH کننــد؛ لــذا مخاطــب درنمH یابــد کــه چ*ونــه 
معادل گــذاری کرده انــد. امــا مترجمــان محتــرم ایــن کتــاب بــا شــهامت و جســارت و از 
روی تعهــد اخالقــH و تخصصــH، در انتهــای هــر فصــل یــا در پــای هــر صفحــه واژه  های 

مهــم را درج کرده انــد تــا در فهــم دقیق تــر متــن بــه  مخاطبــان یــاری رســانند. 
در  اســت کــه  آثــاری  بی طرفانه تریــن  و  بهتریــن  از   Hی�ــ اثــر  ایــن  بــاری، 
زبــان فارســH دربــاب جنبش هــای دینــH بدیــع موجــود اســت و دین پژوهــان، 
 Hجامعه شناســان دیــن و دانش جویــان و محققــان عالقه منــد بــه رشــتۀ جامعه شناســ
ــرم  ــادی کــه مترجمــان محت ــاز نیســتند. همــت و دقــت زی ــن از مطالعــۀ آن بی نی دی
ــن  ــان در ای ــای ایش ــۀ فعالیت ه ــه ادام ــا را ب ــد، م ــان داده ان ــود نش ــن کار از خ در ای
حــوزۀ مطالعاتــH امیــدوار مH ســازد. امیــدوارم مترجمــان گرامــH و ارجمنــد، خانــم 
١. من فقط متن فارسH را خوانده و برای اصطالحات و عبارات و نام ها، پیشنهادهایی به مترجمان محترم داده ام، 
اما متن ترجمه را ‑به رغم درخواست و لطف خانم دکتر سعیدی‑ با متن اصلH مقابله نکرده ام. مترجمان محترم 

البته در اعمال نظرات بنده مختار بوده اند.
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دکتــر زهــره ســعیدی و خانــم دکتــر ســمیه عبداللهــH، در آینــدۀ نزدیــl آثــار متعــدد 
دی*ــری را در حــوزۀ جامعه شناســH دیــن و دین پژوهــH ترجمــه کننــد و همــۀ مــا را 
ــون تالش هــای خــود ســازند. اهــل  ــH بیش ازپیــش مدی در ایــن حوزه  هــای مطالعات
ــH را  ــه آدم ــه مای ــش هایی چ ــن کوش ــه چنی ــد ک ــران مH دانن ــش در ای ــگ و دان فرهن
ــوی، متأســفانه دســتاورد مــادی درخــور و  ــد و جــز اجــر معن دچــار زحمــت مH کن
قابل اعتنایــی ندارنــد. الجــرم، بــه ســهم خــود از ایــن همــه تــالش قدردانــH مH کنــم 

ــزون ایشــان را دارم.  ــی روزاف ــق و کامیاب و آرزوی توفی

ثP گیلوایی حسن محدّ
فروردین ١٣٩٩
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جیمــز ای. بورلــ١H، معــاون رئیــس  مؤسســۀ مطالعــات دینــH آمریــ�ا در ســانتاباربارای٢ 
کالیفرنیــا٣ و اســتاد مدرســۀ دینــH تینــدل۴ در تورنتــویِ کاناداســت. وی ویرایشــ*ر ارشــدِ 
»۵ هارپر کالینز۶ در کانادا و نویســندۀ کتاب  کتــاب در دســت چــاپِ «دایرۀالمعــارف ادیــانِ
»٧ نلســون٨ اســت. او همچنین به عنــوان معاون  در دســت  چــاپِ «راهنمــای مبســوط ادیانِ
»٩ ملتــون١٠ و بومــن١١ فعالیــت داشــته و ســه  ویراســتار در [تدویــن] کتــاب «ادیــان جهــانِ

کتــاب دربــارۀ اســالم و دو کتــاب دربــارۀ مســیحیتِ کاریزماتیــl نوشــته اســت.
1. James A. Beverley

2. Santa Barbara

3. California 

4. Tyndale 

5. Encyclopedia of Religions

6. Harper Callins 

7. Illustrated Guide to Religions 

8. Nelson 

9. Religions of the World

10. Melton 

11. Bauman 
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جیمــز دی. چنســلور١، دارای مــدرک کارشناســH ارشــد از دانشــ*اه نبراســ�ا٢، 
اســتادی الهیات٣ از مدرســۀ دینH الهیاتH  باپتیســت جنوبی و دکتری از دانشــ*اه دوک۴ 
در رشــتۀ تاریــخ دیــن اســت. وی از ســال ١٩٩٢ به عنــوان اســتاد کرســH  دبلیــو اُ. کارور۵ 
ادیــان جهــان در مدرســۀ دینــH الهیاتــH باپتیســت جنوبــی فعالیــت داشــته اســت. وی 

نویســندۀ کتــاب «زندگــH در خانــواده: تاریــخ شــفاهH فرزنــدان خداونــد»۶ اســت.
دورت رفســالند کریستین ســن٧، دارای مــدرک کارشناســH ارشــد و دکتــری 
در [رشــتۀ] علــم دیــن از دانشــ*اه آرهــوس٨ اســت. وی در بخــش مطالعــات دیــن  
ــز٩ و  ــی، اودن ــارک جنوب ــ*اه دانم ــن  دانش ــفه و دی ــش فلس ــوس، بخ ــ*اه آره دانش
بخــش تاریــخ ادیــانِ دانشــ*اه کپنهــاک١٠ بــه تدریــس اشــتغال داشــته اســت. وی در 
ســال ٢٠٠۴، بورســیۀ دورۀ فــوق دکتــری را از شــورای تحقیقاتــH دانمــارک بــرای 
پــروژۀ «دیــن در فرهنــگ عامــه و زندگــH روزمــره: دیــن در گــذر»١١ دریافــت کــرد.

جــورج دی. چریســید١٢ در دانشــ*اه گالســ�و١٣ در مقطــع کارشناســH تحصیــل 
ــر  ــال حاض ــرد. وی در ح ــب ک ــفورد کس ــ*اه آکس ــش را از دانش ــدرک دکترای و م
رئیــس [مرکــز] مطالعــات ادیــان در دانشــ*اه ولورهمپتــون١۴ اســت. او نوشــته های 
ــان  ــور س ــامل «ظه ــش ش ــد دارد. کتاب های ــH جدی ــای دین ــارۀ جنبش ه ــادی درب زی
 Hجنبش هــای دینــ Hمیونــگ مــون»،١۵ «کشــف ادیــان جدیــد»١۶و «لغت نامــۀ تاریخــ
1. James D. Chancellor 

2. Nebraska 

3. M.Div [Master of Divinity]

4. Duke 

5. W.o.carver

6. Life in the Family: An Oral History of the Children of God

7. Dorth Refslund Christensen 

8. Aarhus 

9. Odense

10. Copenhagen

11. Religion in Popular Culture and Everyday Life: Religion in Transformation

12. George D. Chryssides 

13. Glasgow 

14. Wolverhampton 

15. The Advent of Sun Myung Moon (Macmillan, 1991)

16. Exploring New Religions (Cassell, 1999) 
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رشــماری مشــارکت داشــته و دســت  جدیــد»١ اســت. وی در مجله هــای دانشــ*اهH پ½
به ویرایش مجموعه هایی [نیز] زده است.

٣ ســوئد دانشــیار  ماتیــاس گاردل٢در [حــوزۀ] تاریــخ ادیــان در دانشــ*اه اســتکهلم¾
اســت. آثــار منتشرشــدۀ او عبارت انــد از: «بــه نــام الیجــا محمــد [ص]: لوئیــس 
فراخــوان و امــت اســالم»۴، «خطــر ســقوط: نژادپرســتان، جدایی طلبــان و درگیری های 

فرهنگــH آمریــ�ا»،۵ «خدایــان خــون: احیــای شــرک و جدایی طلبــی  ســفید»۶.
ماریســون اس. گلدمــن٧، اســتاد جامعه شناســH و مطالعــات دینــH در دانشــ*اه 
اورگــن٨ اســت. کتاب هــای او عبارت انــد از: «جوینــدگان طــال و معدنچیــان نقــره»٩ 
ــH او  ــق فعل ــش پیوســتند»١٠. تحقی ــه کی ــق ب ــانِ موف رشــور: چــرا زن و «ســفرهای پ½

دربــارۀ مؤسســۀ اµســالن١١ و روحیــات مذهبــی  مــردان اســت.
 H١٢، مــدرک دکترایــش را در رشــتۀ تاریــخ دیــن و علــوم انســانHگیــل ام. هارلــ
از دانشــ*اه ایالتــH فلوریــدا١٣ اخــذ کــرد. وی در حــال حاضــر بــه تدریــس در 
دانشــ*اه فلوریــدای جنوبــی ‑ بخــش مطالعــات ادیــان ‑ اشــتغال دارد. او نویســندۀ 
ــد»١۴ و  ــر جدی ــدۀ تفک ــذار فراموش ش ــز: پایه گ ــس هاپ�ین ــا کورتی م µــای: «ا کتاب ه

«باورهــای هنــدو و ســیl در آمریــ�ا»١۵ اســت.

1. Historical Dictionary of New Religious Movements (Scarecrow Press, 2001)

2. Mattias Gardell 

3. Stockholm 

4. In the Name of  Elijah Muhammad: Louis Farrakhan and the Nation of Islam (Duke University 

Press,1996)

5. Rasrisk: Rastister, separatister och amerikanska kulturkonflikte (Stock-holm: Natur & Kultur, 2003 

[1998])

6. Gods of the Blood: The Pagan Revival and White Separatism (Duke University Press, 2003)

7. Marison S. Goldman 

8. Oregon 

9. Gold Diggers and Silver Miners (Uni-versity of Michigan Press, 1982)

10. Why Successful Women Joined a Cult (University of Michigan Press, 1999)

11. Esalen 

12. Gail M. Harley 

13. Florida 

14. Emma Curtis Hop-kins: Forgotten Founder of New Thought (Syracuse University Press, 2002)

15. Hindu and Sikh Faiths in America (Facts on File, 2003)
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روبــرت کیســاال،١عضوِ مؤسســۀ نانــزان،٢ [مؤسســه ای در حــوزۀ] دیــن و فرهنــگ 
و اســتاد مطالعــات دینــH در دانشــ*اه نانــزانِ ناگویــای٣ ژاپــن اســت. آثــار منتشرشــدۀ او 
عبارت انــد از: «پیامبــران صلــح: صلح خواهــH و هویــت فرهنگــH در ادیــان جدیــد ژاپن»۴ 

و «مذهــب و بحــران اجتماعــH در ژاپــن: فهــم جامعــۀ ژاپنــH از طریــق حادثــۀ اوم»۵.
جیمــز آر. لوئیــس۶، مــدرس فلســفه در دانشــ*اه ویس�انســین‑ میلواکــ٧H اســت. 
ــد  ــH جدی ــای دین ــای جنبش ه ــاب «راهنم ــد از: کت ــر او عبارت ان ــار منتشرشــدۀ اخی آث
آکســفورد»٨، «دانشــنامۀ مرجــع ادیان یــو اف اُ»٩ و کتاب «موجه ســازی ادیــان جدید»١٠.

ــت.  ــن دیه گو١٢ اس ــH س ــ*اه ایالت ــH در دانش ــات دین ــیارِ مطالع ــور١١، دانش ــه کا م رب
تخصــص فعلــH وی [در حــوزۀ] جنبش هــای دینــH جدیــد، با تمرکــز بر گروه معبــد مردم 
و جامعــۀ آرمانــH آن، جانســتون١٣، اســت کــه بــا کشــتار‑ خودکشــH های دســته جمعH در 
هH ســه١۴، پنج کتــاب و تعداد  نوامبــرِ ١٩٧٨ بــه پایــان رســید. او و همســرش، فیلدینــگ گ�
زیــادی مقالــه نوشــته و منتشــر کرده انــد. دکتــر مــور، وب ســایتH را از منابع موجــود دربارۀ 

معبــد مــردم بــه نشــانhttp://Jonestown.sdsu.edu H راه انــدازی کــرده اســت.
دیویــد اونبــی١۵، اســتاد تاریــخ و مدیــر مطالعــات آســیای شــرقH در دانشــ*اه دی 
مونتــرال١۶ در شــهر مونتــرالِ کاناداســت. او آثــار زیــادی دربــارۀ تاریــخ اجتماعــات 
1. Robert Kisala 

2. Nanzan 

3. Nagoya 

4. Prophets of Peace: Pacifism and Cultural Identity in Japan’s New Religions (University of Hawaii 

Press, 1999)

5. Religion; Social Crisis in Japan: Understanding Japanese Society through the Aum Affair (edited with 

Mark  Mullins, Palgrave, 2001)

6. James R. Lewis 

7. Wisconsin  ـــ Milwaukee 

8. The Oxford Handbook of New Religious Movements (Oxford, 2004)

9. The Encyclopedic Sourcebook of UFO Religions (Pro-metheus Books, 2003)

10. Legitimating New Religions (Rutgers University Press, 2003)

11. Rebecca Moore 

12. San Diego 

13. Joneston 

14. Fielding McGehee III

15. David Ownby 

16. De Montral 
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رطــرف دار در چیــن بــه چــاپ رســانده اســت و در حــال حاضــر در  مخفــH و ادیــان پ½
حــال تکمیــل اثــری دربــارۀ فالــون گونــگ١ اســت.

ــ*اه  ــت در دانش ــتاد ثاب ــا٣ و اس ــ*اه کونکوردی ــتادیار دانش ــر٢، اس ــوزان پالم س
داوســون۴ اســت کــه هــر دو دانشــ*اه  در مونتــرال کبــ۵l واقــع شــده اند. 

وی  بیــش از شــصت مقالــه و هشــت کتــاب دربــارۀ جنبش هــای دینــH جدیــد ‑ 
ازجملــه کتــابِ «دیــن یــو اف اُ رائــل: رقابــت و شبیه ســازی در عصــر آخرالزمــان»۶‑

نوشــته یــا ویرایــش کرده اســت. 
ــوزش  ــتیارِ آم ــد و دس ــH ارش ــدرک کارشناس ــون٧، دارای م ــور پترس ــپر اوی یس
ــز آر.  ــراه جیم ــت. وی به هم ــان ‑ اس ــخ ادی ــش تاری ــاگ٨ ‑ بخ ــ*اه کپنه در دانش
لوئیــس ویرایشــ*ر دانشــنامۀ «مرجــع شیطان پرســتH»٩ اســت و شــمارۀ ویــژۀ مجلــۀ 

ــت (٢٠٠٢). ــرده اس ــش ک ــدرن ویرای ــتH م ــارۀ شیطان پرس ــیزی١٠À را درب س
مارتیــن رپ١١، رئیــس تحصیــالت تکمیلH  مطالعــات پیورلندِ دانشــ*اه ریوکوکو 
(کیوتــو) ١٢اســت و از ســال١٩٩١، ســردبیر١٣ مجلــۀ «ادیــان ژاپنــH» بوده اســت. وی 
پژوهش هــای گســترده ای دربــارۀ  واقعــۀ اوم شــین ری�یو١۴ و اوم١۵ انجــام داده کــه در 
چنــد مقالــه و یــl کتــاب بــه چــاپ رســیده اســت. وی همچنیــن در دانشــ*اه های 

دوشیشــا١۶ و کیوتــو، الهیــات و ادیــان ژاپنــH تدریــس مH کنــد.
1. Falun Gong 

2. Susan Palmer 

3. Concordia 

4. Dawson 

5. Montreal Quebec 

6. Ra¨el’s UFO Religion: Racing and Clon-ing in the Age of Apocalypse (Rutgers University Press)

7. Jesper Aa gaard Petersen

8. Copenhagen 

9. The Encyclopedic Sourcebook of Satanism.

10. Syzygy 

11. Martin Repp 

12. Pure Land Studies of Ryukoku University (Kyoto)

13. Editor 

14. Aum Shinrikyo 

15. Aum 

16. Doshisha 
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ــH آر١، اســتاد جامعه شناســH و ادیــان در دانشــ*اه میــدل  ای. بــورک رچفــورد جِ
بــری٢ در ورمونــت٣ اســت. وی طــH بیست وهشــت ســال گذشــته مشــغول تحقیــق 
ــش  ــن جنب ــارۀ ای ــادی را درب ــوده اســت. او مقــاالت زی ــارۀ  جنبــش هرکریشــنا ب درب

نوشــته و کتــاب دوم او دربــارۀ آیســ�ون۴ در دســت تألیــف اســت.
جیمــز اµی. ســانتوچ۵H در بخــش ادیــان تطبیقــH در دانشــ*اه ایالتــH کالیفرنیــا، 
فولرتــون۶، بــه تدریــس اشــتغال دارد. اســتاد ســانتوچH نویســندۀ کتاب هــای «جامعــۀ  
عرفانــH»٧، «هنــر هنــدو در جنــوب و جنــوب شــرقH آســیا»٨، «چ�یــده ای از ادبیــات 
ودا»٩ و ی�ــH از نویســندگانِ کتــاب «ادیــان آمری�ا»١٠(بــه همــراه بنجامیــن هوبارد١١ و 
 ١٣«Hتاریخ عرفان»  Hجان هاتفیلد١٢، ١٩٩٧) اســت. وی ویراســتار فصلنامۀ پژوهشــ
ــی  ــوده اســت. به عــالوه از ســال ١٩٩٣، مجموعــه تک نگاری های از ســال ١٩٩٠ ب

در مقــاالت مناســبتH  تاریــخ عرفانــH داشــته اســت.
دیانــا جــH. تومینیــا١۴ در رشــتۀ روان شناســH اجتماعH و قوم شناســH در دانشــ*اه� 
 Hی١۵ تحصیــل کــرده اســت و در حــال حاضــر، در دانشــ*اه ایالتــµل ا µا Hیــو ســ
کالیفرنیــا، شــعبۀ ســاکرامنتو١۶ بــه تدریــس جامعه شناســH اشــتغال دارد. وی در کنار 
ــدِ تاریخــH و معاصــر  ــH جدی ــارۀ  جنبش هــای دین ــاری را درب ســایر موضوعــات، آث
 Hــ ــا، از روان شناس ــن حوزه ه ــاریافتۀ او در ای ــار انتش ــت. آث ــانده اس ــاپ رس ــه چ ب
1. E. Burke Rochford, Jr

2. Middlebury 

3. Vermont 

4. ISKCON 

5. James A. Santucci 

6. Fullerton 

7. La societa`teosofica (1999)

8. Hindu Art in South and Southeast Asia (1987)

9. An Outline of Vedic Literature (1976)

10. America’s Religions (1997)

11. Benjamin Hubbard 

12. John Hatfield 

13. Theosophical History

14. Diana G. Tumminia 

15. UCLA

16. Sacramento 
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ــن  ــ�ا، همچنی ــان آمری ــا جنبش هــای هزاره گــرای بومی ١ ت ــو اµف اُ ــانِ ی اجتماعــH ادی
م ســیا٢ و آیســ�ون٣ گســترده اســت. µادیــان جدیــدی همچــون ا

اســتوارت ای. رایــت۴، معــاونِ رئیــس در [بخــش] پژوهش هــا و مطالعــات 
ــاب  ــندۀ کت ــت. وی نویس ــار۵ اس ــ*اه الم ــH در دانش ــتاد جامعه شناس ــH و اس تکمیل
ــن،  ــرای مطالعــات علمــH دی ــH» (جامعــه ای ب ــی  روی گردان ــرک کیش هــا: پویای «تَ
١٩٨٧)۶و ویرایشــ*رِ «آرماگــدون در واکــو»٧ اســت. او بیــش از ســH مقالــه یــا 
فصل هایــی از یــl کتــاب را در مجامــع علمــH بــه  چــاپ رســانده اســت و کارشــناس 

ــد. ــه شــمار مH آی ــH  بســیار شناخته شــده ای ب و مشــاور حقوق
نایــب رئیــس  مرکــز مطالعــاتِ  پیرلوئیجــH زکاتلــ٨H در توریــن٩ به عنــوان 
ادیــان جدیــد١٠ فعالیــت دارد. وی نویســندۀ چندیــن مقالــه و چهــار کتــاب دربــارۀ 
جنبش هــای دینــH جدیــد و نهضت هــای باطنH گــریِ غربــی اســت. او معــاون 

ــت. ــوده اس ــ١١H ب » الدیچ ــانِ ــنامۀ ادی ــتۀ «دانش ــر برجس ــردبیر در اث س

1. UFO 

2. MSIA

3. ISKCON

4. Stuart A. Wright 

5. Lamar 

6. Leaving Cults:The Dynamics of Defection (Society for the Scientific Study of Religion, 1987)

7. Armageddon in Waco (University of Chicago Press, 1995)

8. PierLuigi Zoccatelli

9. Turin 

10. CESNUR

11. Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religion in Italy, Elledici, 2001).
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حــوزۀ جنبش هــای دینــH جدیــد١ در زمــان [وقــوع] خودکشــH های [واقعــۀ] جانســتون٢ 
در ســال ١٩٨٧، نازل تــر از یــl تخصــص در درون جامعه شناســH دیــن بــود. [در 
آن زمــان] تعــدادی چنــد از افــرادی کــه جامعه شــناس هــم نبودنــد (همچــون گــوردون 
ملتــون٣، تیموتــH میلــر۴ و رابــرت ال وود۵) در ایــن زمینــه فعــال بودنــد؛ امــا زمــان زیادی 
ــوان بخشــH از مطالعــات  ــا آکادمــH، جنبش هــای دینــH جدیــد را به عن طــول کشــید ت
دینــH بپذیــرد. همان طــور کــه در جــای دی*ــری مطــرح کــرده ام (لوئیــز۶، ٢٠٠۴)، تنهــا 
پــس از وقــوع مجموعــه ای از فجایــع برجســته در دهــۀ ١٩٩٠، نظیــر محاصــرۀ شــاخۀ 
1. New religious movements (NRM)

٢. Jonestown: نام غیررسمH فرقه ای است که به رهبری جیم جونز (Jim Jones) در سال ١٩٧٨ در شمال غربی 
گویان و پس از کشته شدن ٩١٨ نفر از اعضای یl معبد در محلH به همین نام بنیان نهاده شده است. 

3. Gordon Melton

4. Timothy Miller

5. Robert Ellwood

6. Lewis 
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ــد خورشــید٢، واقعــۀ اوم شــین ری�یو  داوودیــان١، قتــل‑ خودکشــH های [گــروه] معب
 ،Hمطالعــات دینــ Hهای [گــروه] «دروازۀ بهشــت»٣ بــود کــه جریــان اصلــ Hو خودکشــ

ادیــان جدیــد را به راســتH به عنــوان یــl حــوزۀ مطالعاتــH  جــدی۴ پذیرفــت.
حــوزۀ جنبش هــای دینــH جدیــد در زمــان [نــگارش] ایــن نوشــتار بــه گســترش 
خــود ادامــه مH دهــد. برخــH از نشــانه های ایــن رشــد عبارت انــد از: وجاهــت 
ــد در نشســت های ســالیانۀ  ــH جدی ــای دین ــزون جلســه های گروهــH جنبش ه روزاف
کادمــH آمری�ایــی دیــن، تعــداد رو بــه رشــد انتشــارات معتبــر دانشــ*اهH در اینبــاره  آ
و ظهــور جنبش هــای دینــH جدیــد به عنــوان یــl حــوزۀ مطالعاتــH  شناخته شــده در 
ــا۵. افــزون  برنامه هــای آموزشــH  شــماری از کشــورهای اروپایــی، به ویــژه در بریتانی
بــر ایــن، شــمار روزافزونــH از اعضــای آکادمــH جنبش هــای دینــH جدیــد انشــعاب 
بــه شــاخه هایی تخصصH تــر را شــروع کرده انــد. بنابرایــن اکنــون بــا محققــان 
معــر¼ف۶ [جنبــش] عصــر جدیــد، متخصصــان [حــوزۀ] چندخدایــی٧، مورخــان  Ãخود
[م�اتــب] بی*انه گــرای٨ غربــی و نظایــر آن مواجــه هســتیم. ی�ــH از امتیــازات ایــن 
انشــعابات تخصصــH آن اســت کــه آن هــا بــر موضــوع کمابیــش مشــخصH تمرکــز 
مH کننــد؛ [امــا] ایــن امتیــاز  نمH توانــد دربــارۀ حــوزۀ جنبش هــای دینــH جدیــد 

ــH صــادق باشــد. به طــور کل
 Hتخصصــ رشــتۀ  جایــ*اه  بــه  جدیــد   Hدینــ جنبش هــای  حــوزۀ  باآنکــه 
اســت کــه  منحصربه فــردی    Hتخصصــ حــوزۀ  یافتــه،  دســت  شناخته شــده ای 
 Hــ ــق درون ــرد، منط ــرار مH گی ــدودۀ آن ق ــده در مح ــه کــدام پدی ــن اینک ــرای تعیی ب

١. Branch Davidian: فرقۀ دیویدیان ی�H از فرقه های دین مسیحH و منشعب از کلیسای ادونتیست است. این 
فرقه در سال ١٨٣٠ در آمری�ا توسط فردی به نام ویلیام میلر پایه گذاری شد. اعتقاد به ظهور منجH از باورهای 

بنیادین این فرقۀ مسیحH است. 
2. Solar Temple 

3. Heaven’s Gate

4. Legitimate

5. United Kingdom

6. Self-identified

7. Pagan

8. Esotericism
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 Hــ ــای دین ــوازات رشــد شــاخه های تخصصــH جنبش ه ــه م ــدارد. ب ــده ای ن قانع کنن
جدیــد، محــور حــوزۀ ذکرشــده شــامل ترکیبــی از مطالعات ادیــان مناقشــه آمیز جدید 

به عــالوۀ تحلیــل «کیش١»هــای جنجالــH اســت.
ــازاد اســت.  ــه ای م ــد از بســیاری جهــات مقول ــH جدی مطالعــۀ جنبش هــای دین
ــور  ــان نوظه ــواع ادی ــام ان ــه تم ــن دارد ک ــد» نشــان از ای ــان جدی ــوان «ادی گرچــه عن
ــد  ــH جدی ــای دین ــان جنبش ه ــل، متخصص ــتند، در عم ــوزه هس ــن ح ــH از ای بخش
تمایــل دارنــد از بررســH جنبش هایــی کــه پیــش از ایــن موردتوجــه [پژوهشــ*ران] 
ســایر رشــته های تخصصــH علمــH قــرار گرفتــه بــود، اجتنــاب کننــد. [بــرای روشــن 
شــدن موضــوع] چنــد نمونــه ذکــر مH کنیــم: [بررســH] جنبــش پنطی�اســتH ها ٢ بــه  
مورخــان کلیســا و کیــش  بارپرســت٣H بــه انسان شناســان ســپرده شــد (لوئیــز، ٢٠٠۴). 
پیــش از آنکــه ادیــان جدیــد حــوزۀ مطالعاتــH  منســجمH پیــدا کننــد، بــرای پرهیــز از 
ــچ  ــل شــوند، [به نحــوی] کــه هی ــا تبدی ــام گروه ه ــه ای مرکــب از تم ــه ملغم اینکــه ب
رشــتۀ تخصصــH دی*ــری زحمــت بررســH آن  را بــه  خــود ندهــد، موضــوع [تعییــن] 
حــد و مــرز آن فقــط ی�ــH از مســائلH اســت کــه ضــرورت دارد بــدان پرداختــه شــود.

ــه از  ــH موج ــوان بخش ــد به عن ــH جدی ــای دین ــاتِ جنبش ه ــه مطالع ــود آنک باوج
ــارۀ آن روشــن شــده  ــه شــده و اهمیــت پژوهــش درب [مطالعــات] دانشــ*اهH پذیرفت
 Hاســت، حــوزۀ یادشــده از بســیاری جهــات از شــاخۀ وســیع تر مطالعــات دینــ
ــراد ســهیم در مجموعــۀ حاضــرـ  ــده اســت. چنان کــه ســوزان پالمــر ‑از اف جــدا مان
در مصاحبــۀ  اخیــرش اذعــان داشــته اســت: «اگــر بــه مطالعــه در [حــوزۀ] دیــن 
ــرای شــروع بســیار مناســب اند؛ تاریــخ  ــد ب ــH جدی ــد، ... جنبش هــای دین عالقه مندی
آن هــا واقعــاً کوتــاه اســت، اعضــای زیــادی ندارنــد، اغلــب رهبرانشــان هنــوز در قیــد 

1. Cult

٢. Pentacostalism: از جنبش های اسرارآمیز درون مسیحیت پروتستان که نامش مأخوذ از کلمۀ Pentecost یا 
عید پنجاهه است. پیروان این جنبش بر این باورند که آدمH مH تواند توسط روح القدس تزکیه شود. 

٣. Cargo cults: نام نوعH اعمال و شعائر دینH است که در میان بسیاری از جوامع قبیله ای سنتH مانند مالنزی 
و گینۀ نو در قرن نوزدهم تا بعد از جنگ جهانH دوم و دوران استعمار رایج بود و با هدف جلب نظر نیاکان برای 

دریافت کاال و ثروت از آن ها انجام مH شد.
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حیات انــد و مH توانیــد ســیر تکامــل آیین هــا١ و آموزه هایشــان٢ را مشــاهده کنیــد. 
ــوع  ــت.»٣ موض ــر اس ــای گورخ ــب به ج ــریح آمی ــبیه تش ــH ش ــده] کم ــۀ یادش [مطالع
روشــن اســت؛ بدین معنــا کــه مطالعــۀ ادیــان جدیــدِ معاصــر [از یl ســو] مH توانــد بــه 
 فهــم مــا از ادیــان قدیمH تــر غنــای بیشــتری ببخشــد، از ســوی دی*ــر حــوزۀ مطالعــات 
دینــH بــه پرســش دربــارۀ منشــأ دیــن بســیار عالقه منــد اســت. بدین ترتیــب بــه نظــر 
مH رســد طبیعــH اســت کــه بررســH شــود آیــا قواعــد حاصــل از ایــن پژوهــش مH توانند 
بصیرتــH نســبت بــه ظهــور ادیــان جدیــد معاصــر بــه ارمغــان آورنــد؟ گرچــه بــه نظــر 

ــه اســت. مH رســد کســH تاکنــون وظیفــۀ فــوق را بــر عهــده نگرفت
ــوش   ــه های حول وح ــطۀ مناقش ــب به واس ــد اغل ــH جدی ــای دین ــوزۀ جنبش ه ح
مجموعــه ای از تشــ�ل های دینــH  بســیار متنــوع شــ�ل گرفتــه اســت. به نحــو معقــول 
مH تــوان اســتدالل کــرد کــه تنهــا عامــل مشــترکH کــه آن هــا را بــا هــم پیونــد مH دهــد، 
مناقشــه آمیز بودنشــان اســت؛ گرچــه حتــH ایــن مناقشــات ذی ربــط بســیار متفــاوت 
ــه افــراد بیــرون  ــال، اعضــای «اوم شــین ری�یو» به نحــو عجیبــی ب ــرای مث هســتند. ب
از گــروه خــود حملــه کردنــد. ایــن عمــل بــه پاســخ تنــد جامعــۀ ژاپــن منجــر شــد. در 
مقابــل، شــاخۀ «داوودیــان» ‑کــه ســال های زیــادی همزیســتH بســیار دوســتانه ای بــا 
اطرافیانشــان داشــتند‑ تنهــا پــس از حملــۀ عامــالن دولــت آمریــ�ا دچــار کشــم�ش 
شــدند و در ماجــرای کامــالÆ متفــاوت دی*ــری، گــروه «دروازۀ بهشــت»۴ پــس از اقــدام 

بــه خودکشــH دســته جمعH، بــه تیتــر اول روزنامه هــای بین المللــH تبدیــل شــدند. 
ــه  ــدِ مناقشــه بر انگیزتر به مثاب ــان جدی ــاد، بیشــتر ادی ــن تفاوت هــای زی باوجــود ای
ــر اســاس کلیشــه ای مشــترک فهمیــده  شــ�ل دهندۀ پدیــده ای عــام تلقــH شــده اند و ب
مH شــوند کــه در مــورد شــمار زیــادی از ایــن قبیــل ادیــان بــه  کار مــH رود. ایــن عوامــل 
ــه ایــن موقعیــت غیرمعمــول منجــر شــده اند کــه محققــانِ جنبش هــای  [مشــترک] ب
1. Rituals

2. Doctrines

3. Cited in Lester (2002)

Heaven Gate .۴: «دروازۀ بهشت» نام گروهH که به رهبری مارشال أپل وایت و ب½نH نتلس در اوایل دهۀ ١٩٧٠ 
میالدی در آمری�ا بنیاد نهاده شد. این گروه ازجمله هزاره گرایانH بودند که به نابودی قطعH جهان باور داشتند و برای 

نجات خود از آن و ورود به دنیای ماوراء دست به خودکشH گروهH زدند.
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دینــH جدیــد بتواننــد بــدون اینکــه پــا را از حــد وظایف کارشناسH شــان فراتــر ب*ذارند، 
 lمانند[گــروه] «خانــواده»، یــ Hراســت کیش١ از جهــت الهیاتــ Hگــروه مســیح lیــ
گــروه هنــدو ماننــد جنبــش «هــار کریشــنا»٢، یــl گــروه چینــH احیاگــر ســنت٣ ماننــد 
«فالــون گونــگ»۴ و غیــره را مــورد مطالعــه قــرار دهنــد. حــال آنکــه در فضاهــای دی*ــر، 
دانشــ*اهیان فقــط بــا داشــتن زمینه هــای تخصصــH در الهیــات، هندوئیســم، ادیــان 

چیــن و غیــره بــه مطالعــۀ جنبش هــای ذکرشــده مبــادرت مH ورزنــد. 
یــl نتیجــۀ دی*ــر در خصــوص مناقشــۀ «کیــش» ایــن اســت کــه هــدفِ حــوزۀ 
ــه توجــه رســانه های  ــی ک ــژه جنبش های ــد ‑به وی ــH جدی ــای دین تخصصــH جنبش ه
جمعــH را بــه خــود جلــب کرده انــد‑ ایــن اســت کــه پیرامــون مناقشــه آمیزترین 
گروه هــا تمرکــز کنــد. بدین ترتیــب جنبــش کمابیــش کوچ�ــH همچــون «خانــواده»۵، 
موضــوع مقــاالت بی شــمار و کتاب هــای متعــددی واقــع شــد. در مقابــل، دیــن 
جدیــدی همچــون «اکانــکار»۶ کــه آشــ�ارا بزرگ تــر اســت امــا مناقشــۀ بســیار کمتــری 
دارد، هرگــز موضــوع¾ حتــH یــl مقالــۀ نشــریۀ دانشــ*اهH قــرار نگرفتــه اســت. هــدف 
مجموعــۀ حاضــر، گــرد آوردن مجموعــه ای از مطالعــات اساســH دربــارۀ گروه هایــی 

اســت کــه بیشــترین اقبــال و توجــه دانشــ*اهH را بــه خــود جلــب کرده انــد.
مناقشــه دربــارۀ ادیــان جدیــد موضــوع اجتماعــH پیچیــده ای اســت کــه بحث های 
احساســH و گاهــH ســطح پاییــن را بــه  وجــود آورده اســت. دهــۀ تعارضــات 
اجتماعــH، تأثیــرش را بــر اصطــالح «کیــش» گذاشــته اســت؛ به نحــوی کــه مطابــق 
[نــگاه] عمــوم جامعــه، [ایــن اصطــالح] نشــان دهندۀ گروهــH دینH اســت که اشــتباه، 

1. Orthodox

 Swami) پراهوپادا   Hسوام توسط   ١٩۶۶ سال  در  دینH که   Hجنبش «بیداری کریشنا»،   :Hare Krishna  .٢
Prabhupada) تأسیس شد. آموزه های آن مبتنH بر متون مقدس هندو مربوط به ۵٠٠٠ سال قبل است. 

3. Neotraditional

Falun Gong .۴: گروهH در چین است که در سال ١٩٩٢میالدی توسط لH هنگجH بنیان گذاشته شد. محور آموزه های 
آن ها تأکید بر پاالیش، پرورش و تزکیۀ بدن و ذهن بر مبنای سه اصل «حقیقت»، «نیl خواهH» و «بردباری» است.

5. Family

Eckankar .۶: فرقه ای عرفانH که پل توئیچل در سال ١٩۶۵ در آمری�ا بنیان نهاد و در بیش از صدها کشور گسترده 
شد. پیروان این فرقه بر تجارب معنوی و شخصH هر کسH برای رسیدن به خدا تأکید دارند.
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خطرنــاک یــا حتــH منفــH بــه شــمار مــH رود. شــدت ایــن مناقشــه، بــه دو قطبی شــدن 
ناظــرانِ چنیــن گروه هایــی منجــر و بــه موقعیت هایــی افراط آمیــز تبدیــل شــده اســت؛ 
به طوری کــه یافتــن مبنایــی میانــه را کــه از طریــق آن بتــوان بــه موضــوع نزدیــl شــد، 
دشــوار ســاخته اســت. بدین ترتیــب به جــای آنکــه مشــ�ل را به طــور مســتقیم حــل 
کنیــم، احتمــاال¶ بایــد تالشــمان را بــه ایــن معطــوف داریــم که از میــان روایت هــای دو 
گــروه دینــH  مقابــل کــه بــه دنبــال روشــن کــردن بعضــH از معضــالتِ همــراه بــا ایــن 

مناقشــه هســتند، به طــور غیرمســتقیم بــه ایــن بحــث بپردازیــم.
ــازآوری ده فرمــان خــدا» ‑ گروهــH اوگاندایــی١ کــه توســط  روایــت جنبــش  «ب
ــه  ــد ک ــت مH کن ــی را روای ــام شــدند‑ نمونه های رهبرانشــان در ســال ٢٠٠٠ قتل ع

ــد.  ــه همــراه دارن موردتوجــه «ضــد کیش ها»٢ســت و مناقشــه ب
بنیــاد مســیحH آالمــو ‑یــl فعالیــت مذهبــی  آمری�ایــی کــه بــه دنبــال متوقــف 
ــه  ــه موردتوج ــد ک ــت مH کن ــواردی را روای ــت ‑ م ــوده اس ــH ب ــل قانون ــردن عم ک

ــH اســت. آزادی خواهــان دین

وقتP دین به خطا مP رود: جنبش «بازآوری ده فرمان»
جنبــش  «بــازآوری ده فرمــان خداونــد» شــاخه ای  از دینــH آخرالزمانــH در اوگانــدا بــود کــه 
ــه  ــدا در مــارس  ٢٠٠٠، پــس از آنکــه گمــان شــد خودکشــH  دســته جمعH [در آن ب ابت
وقــوع پیوســته] اســت، در صــدر اخبــار قــرار گرفــت. [در آن واقعــه] تعــداد اجســادی 
ــداد  ــه تع ــا  ک ــا آنج ــت؛ ت ــش مH یاف ــه روز افزای ــد، روزب ــزارش مH دادن ــانه ها  گ ــه رس ک
[قربانH هــا] از هــزار نفــر هــم تجــاوز کــرد. در روز جمعــه، ١٧ مــارس ســال ٢٠٠٠، 
٣ اوگانــدا احاطــه کــرده بــود،  حــدود ۵٣٠ نفــر در آتشــH کــه کلیسایشــان را در کانونگــویِ
جانشــان را از دســت دادنــد. پلیــس اجســاد بی شــمار دی*ــری را در روزهــای بعــد از ایــن 
فاجعــه در م�ان هــای متفــاوت کشــف کــرد. بــه نظــر مH رســد ایــن اجســاد پیش تــر بــه  

دســتور رهبــر [گــروه] به صــورت گروهــH بــه قتــل رســیده بودنــد. 

1. Ugandan

2. Anticultists

3. kanungu
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ــر١،  ــH (جــوزف کیبوتی ــl روم ــش توســط کشیشــانِ طردشــدۀ کاتولی ــن جنب ای
جــوزف کاســاپوراری٢، جــان کامــاگارا٣ و دومینیــl کاتاریبابــو۴)، دو راهبۀ طردشــدۀ 
کاتولیــl رومــH و یــl روســپی  ســابق بــه نــام کریدونــا مرینــد۵ پایه گــذاری شــد. 
بیشــتر اعضــای گــروه در اصــل کاتولیــl رومــH بودنــد. ایــن گــروه تعلیــم مــH داد کــه 
کلیســای کاتولیــl به شــدت نیازمنــد اصالحــات اســت. [در تعالیــم آنــان،] قوانیــن 
ایــن گــروه از طــرف مریــم مقــدس بــا واســطۀ ام. راینــد۶ نــازل مH شــد. رهبــران ایــن 

جنبــش تعلیــم مH دادنــد کــه ده فرمــان را بایــد بــه اهمیــت نخســتینش بازگردانــد.  
پیــش از ایــن فاجعــه، بنــا بــر نقل قول هــا، کیبوتیــر٧ ادعــا داشــت کــه گفت وگویــی 
را میــان عیســH مســیح [ع] و مریــم مقــدس شــنیده اســت. [در آن گفت وگــو،] 
مریــم مقــدس اظهــار داشــته اســت کــه جهــان بــه پایــان خواهــد رســید، م*ــر آنکــه 
ــاور داشــت کــه جهــان در  ــدا ب ــد. گــروه در ابت بشــر به دقــت از ده فرمــان پیــروی کن
ــال ١٩٩٩،  ــول س ــید. در ط ــد رس ــان خواه ــه پای ــال ١٩٩٩، ب ــامبرِ س روز ٣١ دس
اعضــا به منظــور مهیــا شــدن بــرای پایــان جهــان، یعنــH زمانــH کــه بــه بهشــت منتقــل 
ــه   ــد و یــl هفت ــح کردن ــد، احشامشــان را ذب ــد شــد، دارایی هــای را فروختن خواهن
را عیــد گرفتنــد. زمانH کــه پایــان جهــان اتفــاق نیفتــاد، کیبوتیــر تاریــخ آن  را بــه ٣١ 
دســامبر ٢٠٠٠ تغییــر داد. او دیرتــر اظهــار داشــت کــه مریــم عــذرا در روز ١٧ مارس 
ظاهــر خواهــد شــد و مؤمنــان را بــه بهشــت خواهــد بــرد؛ ســپس جهــان نابــود خواهد 

شــد و شــش میلیــارد انســانِ باقH مانــده از میــان خواهنــد رفــت.
بــه نظــر مH رســد اعضــا منتظــر بودنــد کــه توســط مریــم عــذرا در ١٧ مــارس بــه 
بهشــت منتقــل شــوند؛ همچنیــن انتظــار داشــتند کــه در همــان زمــان جهــان بــه پایان 
خــود برســد. آن هــا چنــد حیــوان را قربانــH کردنــد، هفتــاد جعبــه لیمونــاد برای جشــن 

1. Joseph Kibweteere

2. Joseph Kasapurari 

3. John Kamagara
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5. Credonia Mwerinde

6. M werinde

7. Kibweteere
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١۶ مــارس ســفارش دادنــد و پیشــاپیش بــا دوســتان و اقوامشــان خداحافظــH کردند.
  Hــ ــۀ ٢١٧ مایل ــH در فاصل ــاری کوچ� ــز تج ــو، مرک ــا در کانونگ ــتر مرگ ه بیش
جنــوب غربــی کامپــاال، پایتخــت اوگانــدا، رخ داد. گرچــه تعــدادی از منابــع همچنان 
تأکیــد مH کننــد کــه اهالــH منطقــه دســت بــه خودکشــH زدند، بــاور عمومــH ح�ایت 
از ایــن دارد کــه رهبــر گــروه، جــوزف کیبوتیــر، بــا بــه دام انداختــن  افــراد در کلیســا و 
برافروختــن آتــش، آن هــا را بــه قتــل رســانده اســت. پنجره هــای کلیســا تخته کوبــی 
ــاعت آواز  ــد س ــا چن ــد. آن ه ــده بودن ــل ش ــا قف ــل کلیس ــراد داخ ــط اف ــا توس و دره
خواندنــد. تعــدادی از شــاهدان بــوی بنزیــن را در محوطــه، وقــوع انفجــاری را کــه 

ــد. ــی را از درون ســاختمان گــزارش کردن پیــش از آتش ســوزی و فریادهای
گــزارش اولیــه ای کــه هرگــز تأییــد نشــد، [حاکــH از ایــن بــود کــه] اعضــا بنزیــن و 
پارافیــن را پیــش از انفجــار بــه پوستشــان زده بودنــد. بدین ترتیــب دشــوار اســت بفهمیم 
اگــر پنجره هــا و درهــای کلیســا مســدود شــده بودند، شــاهدان چطور توانســتند نظاره گرِ 
 Hقتل عــام جمعــ lایــن اقدامــات باشــند. اکنــون تقریبــاً مســلم اســت کــه ایــن فاجعــه یــ
و نــه یــl خودکشــH  دســته جمعH بــوده اســت. ایــن واقعیــت کــه درهای کلیســا مســدود 
ــرِ گــروه مH خواســته  ــن باشــد کــه رهب ــه نظــر مH رســد نشــان دهندۀ ای ــد، ب شــده بودن
ــا تمــام آن هــا کشــته شــوند. کشــف  ــوس شــوند ت اســت تمــام اعضــا در کلیســا محب
 Hکلیســا مخف lاجســادی اضافــه بــر اعضایــی کــه بــه قتــل رســیده و در آبریزهــای نزدیــ
  Hکنــد. همچنیــن کشــف صدهــا قربانــ Hرا تقویــت م Hشــده بودنــد، نظریــۀ کشــتارجمع

کشته شــده در م�ان هــای دی*ــر نشــان از کشــتاری جمعــH دارد.
بــه نظــر مH رســد قتل هــا بــه خاطــر پیشــ*ویی  عقیم مانــدۀ [مبنــH بــر پایــان جهان] 
ــان نرســید،  ــه پای ــان ب ــH کــه در ٣١ دســامبرِ ١٩٩٩ جه ــرا] زمان رخ داده باشــد؛ [زی
تعــدادی از اعضــای ایــن شــاخه خواســتار بازگشــت امــوال و دارایی شــان شــدند؛ ایــن 

قضیــه مم�ــن اســت به ســهم خود بــه کشــتارهای جمعــH منجــر شــده باشــد.
مــرگ اعضــای جنبــش  «بــازآوری ده فرمــان» بخشــH از مجموعــه حــوادثِ 
درخــور توجهــH بــود کــه ادیــان غیرســنتH را دربرمH گرفــت. ســایر حــوادث شــامل 
مــوارد زیــر هســتند: قتــل‑ خودکشــH های جانســتون (١٩٧٨)، حملــۀ اµی تــH اµف / 
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اµف بــی آی١ بــه اجتمــاع شــاخۀ جماعــت دیویدیــان (١٩٩٣)، قتــل‑ خودکشــH های 
گــروه� معبــد خورشــید (در ١٩٩۴، ١٩٩۵ و ١٩٩٧)، حملــه بــا گاز ســمH بــه 
متــروی توکیــو (١٩٩۵) و خودکشــH های گــروه� «دروازۀ بهشــت» (١٩٩٧). بــه 
ــن  ــت ای ــه عل ــردن ب ــی ب ــرای پ ــع، رســانه های جمعــH در تــالش ب ــن وقای ــال ای دنب
ــد. بیشــتر  ــه ســراغ «کارشناســان کیش هــا» رفتن رفتارهــای درظاهــر غیرعقالنــH، ب
ایــن کارشناســان بــر اســاس مفهــوم¾ کنتــرل ذهــن گروهــH  کــه به صــورت محــاوره ای 
ــه عمــوم  ــوان «شست وشــوی مغــزی» شــناخته شــده اســت، توضیحاتــH را ب ــا عن ب
ــران  ــم رهب ــH کــه درمH یابی ــار داشــتند، زمان ــد. کارشناســان یادشــده اظه ــه دادن ارائ
ــگاه  ــد، [آن ــان را دارن ــری پیروانش ــد فک ــرل رون ــی کنت ــش  توانای ــن  کی خودبزرگ بی
دی*ــر] توضیــح اعمــال درظاهــر دیوانــه وارِ اعضــای کیــش دشــوار نیســت؛ [زیــرا] 
اعضــای چنیــن گروه هایــی ازآنجاکــه اراده شــان را تســلیم رهبرشــان کرده انــد، 

ــد. ــر کاری را دارن ــام دادن ه ــی انج ــن، توانای ــرل ذه ــر کنت تحت تأثی
بنــا بــر قــول ســخنگوی گروه هــای «ناظــر کیــش »، جامعــۀ مــا متشــ�ل از صدهــا 
و شــاید هــزاران گروه هــای کیــش اســت کــه بســیاری از آن هــا توانایــی انجــام دادن 
ــای  ــاب انگیزه ه ــن و انتس ــرل ذه ــۀ] کنت ــر از [برنام ــد. فرات ــH را دارن ــال افراط اعم
شــیطانH بــه رهبــری، اتهامــات متداولــH علیــه ادیــان اقلیــت وجــود دارد که متأســفانه 
کافــH اســت تــا برچســب «کیــش» بــه آن هــا زده شــود. [اتهامــات ذکرشــده] شــامل 
ــت  ــH، محرومی ــH و جنس ــتفادۀ مال ــده، سوءاس ــریِ گمراه کنن ــای عضوگی فعالیت ه
 ،Hغیرقانونــ فعالیت هــای  از   Hمتنوعــ غــذا، صورت هــای  و  خــواب  از  اعضــا 
کــودک آزاری، سوءاســتفادۀ دینــH و غیــره هســتند. بــه خاطــر توجهــH کــه رســانه های 
جمعــH بــه ایــن موضــوع داشــته اند، ایــن کلیشــه به طــور گســترده ای در جامعــۀ 

معاصــر مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. 
گذشــته از مفهــوم مســئله دار شست وشــوی مغــزیِ گروهــH،  درحال حاضــر 
گروه هایــی هســتند یــا گروه هایــی بوده انــد کــه برخــH از ایــن اتهامــات در موردشــان 
بجــا هســت یــا بجــا بــوده اســت؛ به ویــژه آنکــه کــودکان در جوامــع دینــH  محــدودی 

1. ATF/FBI 
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مــورد سوءاســتفاده قــرار مH گرفتنــد. [همین طــور] اعضــای ســازمان های خاصــH از 
نظــر مالــH یــا جنســH از ســوی رهبرانشــان مورد بهره بــرداری قــرار مH گرفتنــد. تعدادی 
 lدادنــد و دســت کم یــ Hقانــون را در دســترس خودشــان قــرار م Hاز اقلیت هــای دینــ
گــروه، تــازه واردانِ مســتعد را آگاهانــه و حساب شــده فریــب مــH داد؛ بــا مخفــH کــردن 
نظام منــد هویتشــان تــا زمانH کــه حاضــرانِ در گــروه بــه اعضــای رســمH تبدیل شــوند. 
 Hبدین ترتیــب، در کاربــردِ بــدون تأمــل  کلیشــۀ «کیــش» در مــورد هــر گــروه دینــ
کــه بــه نظــر عجیــب یــا غیرعــادی مH آیــد، خطــرات آشــ�اری وجــود دارد. موقعیــت 
ــم¾  ــر اســاس تعمی ــروه ب ــا گ ــژاد ی ــl ن ــارۀ ی ــه قضــاوت کــردن درب ذکرشــده شــبیه ب
] غیرقابــل اعتمادتریــن اعضــای آن گــروه اســت. انــواع مشــ�التH کــه مH توانند  [رفتــارِ
به واســطۀ ایــن قضــاوتِ فــوری  ایجــاد شــوند ‑کــه جوامــع دینــH  غیرمعمــول بایــد 
صرفــاً بــه ایــن خاطــر کــه اتهامــات افراطــH متوجه آن هاســت، گناه�ار شــناخته شــوند 

ـــــ به خوبــی در حملــۀ قانونــH بــه بنیــاد مســیحH آالمــو نشــان داده شــده اســت. 

زمانP که دین قربانP مP شود: بنیاد مسیحP آالمو
بنیــاد مســیحH آالمــو یــا کلیســای عیــد پنجاهــه١ بــا آموزه هایــی مشــابه� گــروه� مجالس 
خــدا٢، در ســال ١٩۶٩ در هالیــوودِ کالیفرنیــا توســط تونــ٣H و ســوزان آالمــو۴ 
گشــایش یافــت. ایــن بنیــاد نیــروی اولیــه اش را از جنبــش مســیح۵ گرفــت. در اوایــل 
دهــۀ ١٩٧٠، بنیــاد مســیحH آالمــو مناقشــه آمیز شــد و بــه خاطــر آنکــه [پیوســتن بــه 
آن] تغییــر دیــن دادنِ  بســیار خــام لحــاظ مH شــد، مــورد انتقــاد شــدید قــرار گرفــت. 
اعضــای کلیســای ذکرشــده در خیابان هــای هالیــوود، بــا دعــوت از نوکیشــانِ مســتعد  
ــوان  ــان ج ــتر نوکیش ــد. بیش ــال بودن ــH، فع ــای عصرگاه ــرکت در] عبادت ه ــه [ش ب
ــوس  ــا اتوب ــی، ب ــت] وعــدۀ غذای ــرای [شــرکت در] جلســات تبشــیری۶ و [دریاف ب
1. Pentecostal church 

.Hبزرگ ترین گروه پیروان عید پنجاهۀ مسیح :Assemblies of God .٢
3. Tony 

4. Susan Alamo

Jesus Movement .۵: جنبشH که در اواخر دهۀ ۶٠ و اوایل دهۀ ٧٠ قرن بیستم میالدی در غرب آمری�ا ش�ل 
گرفت و در اواخر دهۀ ٨٠ متوقف شد. پیروان این جنبش به دنبال احیای رفتار پارسامنشانۀ مسیحیان نخستین بودند.
6. Evangelistic meeting
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بــه اجتمــاع¾ روســتایی  متعلــق بــه بنیــاد در ســائوگاس١ بــرده مH شــدند. بســیاری از 
ــل را  ــا انجی ــد ت ــH مH ماندن ــائوگاس باق ــد، در س ــش مH دادن ــر کی ــه تغیی ــانH ک کس

فراب*یرنــد و بــه کشیشــان خــارج از ســلl روحانیــت تبدیــل شــوند.
ــزاس٣،  ] آرکان ــتِ ــع در ایال ــا٢ [واق ــه آلم ــا ب ــای کلیس ــال ١٩٧۶، پای*اه ه در س
م�انــH کــه ســوزان آالمــو [در آنجــا] بــزرگ شــده بــود، انتقــال یافتنــد و ایــن 
ــل شــد. در آنجــا تأسیســات  ــر تبدی ــد صــد نف ــه  اجتماعــH متشــ�ل از چن ــ�ان ب م
ــا گســترش  ــان ب ــر شــد. هم زم ــزرگ دای ــl پرستشــ*اه ب ــl مدرســه و ی چــاپ، ی
بیشــتر ســازمان، کلیســاهایی در مناطقــH دی*ــر گشــایش یافتنــد. کلیســا به صــورت 
اجتماعــH منظــم، متشــ�ل از افــرادی درآمــد کــه خــود را وقــف تبشــیر کــرده بودنــد. 
ــH آن  ــات روحان ــد و در خدم ــم کلیســا را بیاموزن ــه مH خواســتند تعالی نوکیشــانH ک
ســهیم شــوند، بــا پذیرفتــن  انتقــال تمــام دارایی هــای حقیقH شــان بــه کلیســا، 
پیمــان فقــر۴ مH بســتند. کلیســا [هــم] در مقابــل، ضروریــات زندگH[شــان] را تأمیــن 
مH کــرد. اعضــا به صــورت دوره ای بــه ســفرهای تبشــیری در اطــراف ایاالت متحــده 
ــ*اه فعالیت هایشــان  ــۀ کلیســا را پای ــبÃ مراکــز دیرین ــا اغل فرســتاده مH شــدند. آن ه
قــرار مH دادنــد. اعمــال عبــادی به صــورت روزانــه در هــر یــl از مراکــز کلیســا برپــا 
 lــ ــه مH شــدند. در ســال ١٩٨١ کلیســای میوزی ــ*ان ارائ ــی رای ــای غذای و وعده ه
اســ�وار۵ بــه  ثبــت رســید. ایــن کلیســا در ســال ١٩٨٢ جــای بنیــاد [مســیحH آالمــو] 
را گرفــت. در همیــن ســال، ســوزان آالمــو بــر اثــر بیمــاری ســرطان از دنیــا رفــت. 
کلیســا بــرای تأمیــن [مالــH] خــود و به عنــوان بخشــH از برنامــۀ توان بخشــH اش، 
چندیــن کســب وکار بــه راه انداخــت. اعضــا کــه بســیاری  از آن هــا پیــش از ایــن معتــاد 
ــا  ــد. ام ــاز کنن ــاع را آغ ــه اجتم ــدد ب ــدِ ورود مج ــا رون ــتند در آنج ــد، مH توانس بودن
ــان  ــش هم پیم ــش ضــد کی ــا جنب ــا ب ــدادی از اعضــای ســابق  ناراضــH کــه بعده تع
شــدند، شــ�ایت  داشــتند کــه بایــد دســت کم تــا موقعــH کــه عضــو [کلیســا] 
1. Saugus

2. Alma

3. Arkansas

4. Vow of poverty

5. Music Square Church 
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هســتند، بــه خاطــر کارشــان حقوقــH، هرچنــد ناچیــز، بــه آن هــا پرداخــت شــود. ایــن 
شــ�ایت ها بــه یــl ســری از دعــاوی حقوقــH منجــر شــد. در ســال ١٩٨۵، مجتمــع 
خدمــات درآمــدی، ح�ــم معــاف از مالیــاتِ کلیســای میوزیــl اســ�وار را لغــو کــرد. 

کلیســا نیــز بــرای مبــارزه بــا ایــن ح�ــم بــه دادگاه شــ�ایت کــرد.
در ســال ١٩٨٨، تونــH آالمــو گویــا متهــم شــده بــود بــه اینکــه تلفنــH دســتور کتــک 
زدن یــl پســر یازده ســاله را صــادر کــرده اســت. محــور دعــوا بــر ســر حضانــتِ [ایــن 
پســربچه] بیــن مــادرش (کــه ی�ــH از اعضــای خدمتگــزار آالمــو بــود) و پــدرش کــه 
کلیســا را تــرک کــرده و بــا  [جنبش هــای ضــد کیــش]  همــراه شــده بــود، قــرار داشــت. 
اتهامــات پرونده ســازی شــدند و آالمــو ناپدیــد گشــت. طــH ســه ســال بعــد، آالمــو 
ــر  ــان، او در اطــراف کشــور تغیی ــن زم ــود. در طــول ای ــزان ب از حضــور در دادگاه گری
ــرای  ــH ب ــرد و حت ــرکت مH ک ــH ش ــای تلویزیون ــب در مصاحبه ه ــH داد، اغل ــ�ان م م
مالقات هــا بــه مراســم عمومــH ســر مــH زد. طــH ایــن دوره، امــوال کلیســا در آرکانزاس 
 Hرأی دادگاه علیــه ســازمان پرداخــت شــود. تونــ [ ضبــط شــد تــا [جریمــۀ موردنظــرِ
آالمــو در جــوالی ١٩٩١ بازداشــت شــد. [از ایــن رو] وضعیــت جــاری کلیســا ‑کــه 
اعضــای آن از تاریــخ¾ ١٩٨٨ حــدود چهارصــد نفــر شــده بــود‑ مشــ�ل آفرین شــد.

ــه  ــر اتهــام حقوقــH علی ــH ‑ نظی ــن اقدامات ــه خاطــر چنی مســئلۀ به وجودآمــده ب
ــا روی�ــرد  ــاوت منجــر شــد کــه ب ــور دیدگاهــH متف ــه  ظه ــو ـ ب ــاد مســیحH آالم بنی
ــف شــامل  ــای مخال ــن گروه ه ــت برمH خاســت. ای ــه  مخالف ــش» ب ــا کی ــت ب «ضدی
گروه هــای متنوعــH از ادیــان، ســازمان های آزادی دینــH و تعــدادی از پژوهشــ*ران 
اقلیت هــای دینــH بودنــد. درحالH کــه تالشــH بــرای دفــاع از ســازمان هایی همچــون 
جنبــش بــازآوری ده فرمــان صــورت نمH گرفــت، دیــدگاه یادشــده اظهــار مH کــرد کــه 
اعمــال افراطــH تعــداد اندکــH از گروه هــا نبایــد به عنــوان نماینــدۀ تمــام ادیــانِ اقلیــت 
ــد از اعضــای اقلیت هــای  ــH چن ــۀ تن لحــاظ شــود؛ همان طورکــه تمایــالت مجرمان
نــژادی خــاص نبایــد بــه حســاب تمــام آن هــا گذاشــته شــود. افــرادِ همــراه با ایــن گروه 

مخالــف، خودشــان را به عنــوان مدافعــان آزادی دینــH لحــاظ مH کننــد.
ــل آنکــه  ــه دلی ــد، ب ــاع مH کنن ــH دف ــراد و ســازمان هایی کــه از اقلیت هــای دین اف



مقدمه  | ٣۵

ــدا کــرده اســت، خــود را [از اعضــای] «جنبــش  کلمــۀ «کیــش» مفهومــH منفــH پی
ــد؛  ــد؛ به عــالوه برچســب «مدافعــان کیــش»١ را رد مH کنن مدافــع کیــش» نمH خوانن
برچســبی کــه «ضــد کیش هــا» تــالش مH کننــد تــا آن هــا را به وســیلۀ آن بدنــام کننــد. 
درواقــع ایــن گــروه� مخالــف، اســتفاده از اصطــالح «کیــش» را ی�ســره رد مH کنــد؛ 
بــا عنوان هــای جنبش هــای دینــH جدیــد  بــه چنیــن ســازمان هایی  آن  به جــای 
ــا  ــان غیرســنتH ی ــن، ادی ــان جای*زی ــان دانشــ*اهیان)، ادی (برچســب مرجــح در می
اقلیت هــای دینــH اشــاره مH شــود. پژوهشــ*ران بــا تأییــد مسئله ســاز بــودنِ اصطــالح 
یادشــده، معمــوال¶ از [بــه  کار بــردن] اصطــالح «کیــش» خــودداری مH کننــد. در عین 
حــال، صحبــت کــردن دربــارۀ «مناقشــۀ کیــش» همچنــان مفیــد اســت و اصطــالح 
«کیــش» در فرصتــH مناســب مH توانــد به طــور عام تــر بــرای بحــث از کلیشــه و در 

ارتبــاط بــا اقلیت هــای دینــH مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــان در  ــش، همچــون ســایر تعارضــات اجتماعــH، مخالف ــورد مناقشــۀ کی در م
ــادی از  ــداد زی ــده اند. تع ــیم ش ــف تقس ــروه مخال ــه دو گ ــH ب ــای افراط وضعیت ه
ضــد کیش هــا بــه پذیــرش روی�ــردی شــ�اکانه نســبت بــه طیــف وســیعH از ادیــان 
رســیده اند کــه آماده انــد تقریبــاً هــر گــروه غیرمعمــول را به عنــوان یــl «دروازۀ  
ش٣  » بالقــوه و هــر رهبــر دینــH کاریزماتی�ــ٢H را به عنــوان یــl دیویــد کــورِ بهشــتِ
بالقــوه لحــاظ کننــد. از طــرف دی*ــر، مدافعــان حقــوق اقلیت هــای دینH تمایــل دارند 
کــه تمــام مســائل به جــز مســئلۀ آزادی دینــH را کم اهمیــت نشــان دهنــد. نتیجــۀ ایــن 
ــاوب در کتاب هــا،  ــخ اســت کــه به طــور متن ــب تل ــH م�ــرر و اغل دودســتگH، بحث
مقــاالت، مــوارد دادگاهــH و در ســال های اخیــر، در گزارش هــای رســمH  منتشرشــده 

توســط دولت هــای اروپایــی بــروز و نمــود پیــدا کــرده اســت.
مH تــوان منشــأ مناقشــه های معاصــر مربــوط بــه کیــش را در اوایــل دهــۀ ١٩٧٠ 
 Hپیــدا کــرد. در آن دوران، ادیــان جدیــد زیــادی از میــان بقایــای جریــان ضــد فرهنگــ
بــه وجــود آمدنــد کــه جانشــین جنبش هــای جــوان دهــۀ ١٩۶٠ شــدند. ناظرانــH کــه 
1. Cult apologists 

2. Charismatic

3. David Koresh. 



٣۶ | ادیان چالش انگیز نوظهور (جلد اول)

از درک جاذبــۀ ایــن ادیــان ناتــوان بودنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پایه گــذاران 
ــد کــه آن هــا را  ــرل اجتماعــH دســت یافته ان ــه شــ�ل خاصــH از کنت ــن گروه هــا ب ای
قــادر ســاخته  اســت کــه بــا روش هــای غیرمعمــول بــر تعــداد پیروانشــان بیفزاینــد؛ 
و به خصــوص بیشــتر [از طریــق] محبــوس نــگاه داشــتن آنــان در حالت هــای 
خــاص خلســه و جذبــه، اذهــان منطقــH و پرســش گر آنــان را دور بزننــد. عــده ای از 
متخصصــان، [البتــه] بیشــتر روان شناســان و روان پزشــ�ان کــه بــه جنبــش ضدیــت با 
کیــش پیوســتند، مH کوشــیدند مبنایــی علمــH بــرای مفهــوم شست وشــوی مغــزی یــا 

کنتــرل ذهنــH  گروهــH پیــدا کننــد.
هیــچ نظاره گــر صادقــH مخالــف ایــن نیســت کــه دســت کم در مــورد تعــدادی از 
ــه] سوءاســتفاده، بهره کشــH و [اعمــال]  ــH، مــواردی واقعــH [ازجمل اقلیت هــای دین
نفــوذ نابجــا وجــود دارد. بااین وجــود، تقریبــاً از همــان زمانH کــه بحــث بــر ســر ادیــان 
جدیــد بــر مفهــوم کنتــرل ذهــن  گروهــH متمرکــز شــد، بحث هــا و تحلیل هایــی جــدی 
ــش به جــای آنکــه  ــز درگرفــت. متخصصــان ضــد کی ــن سوءاســتفاده هایی نی از چنی
ــۀ رشــد شــ�ل متنوعــH از  ــH را به منزل ــر اقلیت هــای دین فشــارهای اجتماعــH  وارد ب
تأثیــرات اجتماعــH در نظــر ب*یرنــد، دربــارۀ وجــود شــ�ل منحصربه فــردی از تأثیــرات 
[اجتماعــH] بحــث مH کننــد کــه بــه خرده فرهنگ هــای «کیــش» محــدود مH شــود. بــا 
 ،Hدفــاع ویژه از پیامدهــای بالقوه  و مهــم¾  آزادی دین Hمالحظــۀ ایــن بحــث به مثابه نوع
ســایر متخصصــان ‑به ویــژه جامعه شناســان دیــن‑ پاســخ های علمــH  خــود دربــارۀ 
مناقشــۀ کیــش را بــر انتقــاد از کنتــرل ذهــن گروهــH متمرکــز کرده انــد. [بدین ترتیــب] 
ــی کــه در  ــت؛ بحث های ــه شــ�ل گرف ــی جهت گیران ــاد، بحث های ــۀ دهــۀ هفت در نیم

چنــد دهــۀ بعــد شــدت داشــت و ادامــه یافــت.

ارزیابی محتوایی
هــر یــl از نویســندگانِ مجموعــۀ حاضــر، بررســH ای اجمالــH از هر یl از ســازمان ها 
ــن مجموعــه فقــط یl رشــته مدخل هــای  ــا ای ــد؛ ام ــه دســت مH دهن ــا جنبش هــا ب ی
ــه کــرده  ــH ارائ ــl از نویســندگان تحلیل ــارف نیســت؛ بل�ــه هــر ی مبســوط دایرۀالمع
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  اســت کــه ســهمH مهــم در بررســH گــروه منتخبــش دارد. فصل هــا بــر اســاس 
ســنت های دینــH بزرگ تــری کــه بــه آن هــا تعلــق دارنــد، بــه چهــار بخــش دســته بندی 
شــده اند: [گروه هــای] ســنت مســیحH؛ [گروه هــای] آســیایی یــا الهام بخــش از آســیا؛ 

ــا. ــا و جنبش ه ــایر گروه ه ــر¼ی؛ و س ــد و س ــر جدی ــای] عص [گروه ه

Pبخش نخست: گروه های درونِ سنت مسیح
جیمــز دی. چنســلور در مقالــۀ «خانــواده ای بــرای قــرن بیســت وی�م»١  نمایــی کلــH از 
[جنبــش] فرزنــدان خداونــد (کاگ)٢ ارائــه مH دهــد کــه اکنــون با نــام خانواده شــناخته 
مH شــوند. کاگ از درون جنبــش امــت مســیح به صــورت ترکیبــی از مســیحیت 
ســنتH  انجیلــH و جریــان ضــد فرهنگــH دهــۀ ١٩۶٠ ظهــور کــرد. کاگ به ســرعت بــه 
مناقشــه آمیزترین گــروه در چشــم انداز دینــH تبدیــل شــد. در تاریــخ جنبش هــای ضــد 
کیــش بــه لحــاظ تاریخــH مهــم اســت کــه اولیــن ســازمان ضــد کیــش، فــری کاگ٣ 
ــدِ  ــا آمــوزش ال*ــوی جدی ــود. ســازمان یادشــده ب ــد) ب ــد را آزاد کنی ــدان خداون (فرزن
رفتــاری در برابــر کاگ واکنــش نشــان داد. دی. چنســلور خالصــه ای از تاریــخ جنبــش 
را ارائــه  مH کنــد، وقایــع برجســته و عمــدۀ الهیاتــH آن  را نشــان مH دهــد و بــه تغییــرات 
زیــادی کــه از زمــان مــرگ پایه گــذار آن رخ داده اســت، توجــه ویــژه ای مبــذول مــH دارد.

»۴ جیمــز ای. بورلــH بــر نقــش جــاری  مقالــۀ «م�اشــفۀ روح و کلیســای اتحــادیِ
م�اشــفات واســطۀ روحانــ۵H در حیــات کلیســای اتحــادی تمرکــز مH کنــد. ایــن 
فصــل بــا روی�ــردی انتقــادی نســبت بــه حــوادث اخیــر درون کلیســا و ازجملــه 
اعضــای خانــوادۀ بنیان گــذار آغــاز مH شــود. بورلــH اهمیتــH را کــه جنــاب مــون۶ بــرای 
جای*اهــش در تاریــخ و عالــم روح قائــل اســت، بررســH مH کنــد. این تصویر برجســته 

1. A Family for the Twenty-first Century

2. Children of God (COG)

3. FREECOG

 lی توسط  است که  فرقه ای  اتحادی  Spirit Revelation and the Unification Church: کلیسای   .۴
مهندس کره ای به نام سان میونگ مون پایه گذاری شد و هدفش اتحاد همۀ مسیحیان عالم است. 

5. Mediumistic revelations

6. Reverend Moon
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از جنــاب مــون، از یl ســو بــه خاطــر موفقیــت جنبــش اتحــادی در جــذب رهبــران 
ــت  ــH تقوی ــطح جهان ــای وی در س ــا و گردهمایی ه ــه کنفرانس ه ــH ب ــH و سیاس دین
ــوع وســیعH از  ــن اســت کــه تن ــر ای ــد] مهم ت مH شــود؛ از ســوی دی*ــر و شــاید [تأیی
م�اتــب اتحادگــرا پیام هایــی از رهبــران دینــH و سیاســH  فوت شــده دریافــت کرده انــد 
کــه در تمــام آن هــا پایه گــذارِ کلیســا را به عنــوان فــردی روحانــH و فضیلت منــد ســتایش 

مH کردنــد؛ گویــی فــرد روحانــH نقطــۀ شــروع تاریــخ جهــان اســت.
ــارۀ جانســتون»٢  ــه درب ــت: نظریه هــای توطئ ــۀ «بازســازی واقعی ــور١ در مقال ــ�ا م رب
نظریه هــای توطئــه را بررســH مH کنــد. ایــن نظریه هــا بــرای توضیــح¾ قتــلـ  خودکشــH های 
دســته جمعH  اعضــای «معبــد مــردم» شــ�ل گرفته انــد کــه در جانســتونِ گویــان در 
نوامبــر ١٩٧٨ واقــع شــده اند. ایــن نظریه هــا شــامل مــواردی هســتند کــه توســط 
نظریه پــردازان حرفــه ایِ توطئــه ارائــه شــده اند؛ کســانH کــه توطئــه را در همه جــا 
مH بیننــد؛ تــا مــواردی کــه توســط غیرحرفه ای هــا گســترش یافته انــد و اغلــب بــر 
جانســتون تمرکــز مH کننــد. مــور توضیــح مH دهــد کــه نظریه هــای توطئــه تــالش دارنــد 
آنچــه را درنهایــت بی معنــH اســت، معنــH دار کننــد. چنیــن نظریه هایــی جذاب انــد؛ زیرا 
باوجــود تــرس و نگرانــH کــه ایجــاد مH کننــد، ازآنجاکــه تردیــد و ابهــام اخالقــH را از بیــن 

ــز هســتند.  ــد، آرامش بخــش نی مH برن
ــح نظامی*ــری در واکــو۴: برســاخت و  ــۀ «توضی اســتوارت اµی. رایــت٣ در مقال
 lــان ‑یــ ــه شــاخۀ دیویدی ــد کــه چ*ون هم گرایــی روایــت جنــگ»۵ بررســH مH کن
گــروه کوچــl دینــH در حومــۀ تگــزاس کــه منــش مســالمت آمیزی در زندگــH دنبــال 
ــH بســیار ســتیزه جو لحــاظ شــدند کــه مهــار  ــوان جماعت مH کردنــد‑ مجــدداً به عن

1. Rebecca Moore 

 Hجانستون نام غیر رسم :Reconstructing Reality: Conspiracy Theories about Jonestown .٢
فرقه ای است که به رهبری جیم جونز به سال ١٩٧٨ در شمال غربی گویان و پس از کشته شدن ٩١٨ نفر از اعضای 

یl معبد در محلH به همین نام بنیان نهاده شد.
3. Stuart A. Wright

پروتستان  فرقۀ  از اعضای  تن  ده ها  ایاالت متحده است که در سال ١٩٩٣  Waco .۴: واکو محلH در تگزاس 
ش، نیز به قتل رسید. دیویدیان توسط نظامیان در آنجا سوزانده شدند. در این حادثه، رهبر این فرقه، دیوید کورِ

5. Explaining Militarization at Waco: The Construction and Convergence of the Warfare Narrative
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] عمــده بــود. کیــش  دیویدیــان درنتیجــۀ   Hکردنشــان مســتلزم عملیــات [نظامــ
تالش هــای مســتمر اعضــای ســابق گــروه و ســایر گروه هــای ذی نفــع، موردتوجــه 
«ســازمان الــ�ل، دخانیــات و ســالح های گــرم» قــرار گرفــت و ایــن قضیــه بــه 
محاصــرۀ [آن هــا] و در پــی آن تــراژدی خون بــاری منجــر شــد کــه در آن اکثــر اعضــا 
جانشــان را از دســت دادنــد. تحلیل هــای رایــت بــر «منطقــH» متمرکــز شــده اســت 

کــه بــر اســاس آن وضعیــت مذکــور بســیار نظامــH مH شــد.

بخش دوم: گروه های آسیایی و الهام بخش از آسیا
مقالــۀ «گســترش خانــواده و تغییــر در جنبش هرکریشــنا»١ بــه قلم ای. بــورک رچفورد٢ 
ــد.  ــر درون آیســ�ون٣ بررســH مH کن ــۀ منشــأ تغیی نقــش زندگــH خانوادگــH را به منزل
نتایــج بررســH  کلــH  پرابهوپــادا۴ کــه در ســال های ١٩٩۴ تــا ١٩٩۵ صــورت پذیرفــت، 
 ،Hبــه ارزش هــای خصوصــ Hو دینــ Hســنت ،Hنشــان دهندۀ تغییــر از ارزش هــای جمعــ
دموکراتیــl و ســ�والر اســت. زیربنــای ســازمانH اساســاً بــه خاطــر تغییــر در [بافــت] 
جمعیــت و فعالیت هــای مناقشــه آمیز ســاختار رهبــری ســنتH، از مبنــای اشــتراکH بــه 
گردهمایــی  خانواده هــای هســته ای تبدیــل شــد کــه به ســهم خود بــر حیطــۀ باورهــای 
والدیــن و مشــارکت ســازمانH تأثیرگــذار بــود. بدین ترتیــب آیســ�ون به خاطــر چندپاره 

شــدنِ روی�ــرد اجتماعــHـ  دینــH  اعضایــش مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت.
مقالــۀ «زمانH کــه رهبــران از میــان مH رونــد: بررســH تعــارض و رکــود در جنبــش 
ــه های  ــرات و مناقش ــری تغیی ــا پی*ی ــن۶ ب ــن گلدم ــم ماری ــه قل ــش»۵ ب ــو راجنی اوش
متعــدد در ایاالت متحــده و هندوســتان، تحلیلــH تاریخــH از جنبــش راجنیــش ارائــه 
مH دهــد. باوجــود مناقشــه های زیــاد ‑بیرونــH و داخلــH‑ و مــرگ اوشــو راجنیــش 
1. Family Development and Change in the Hare Krishna Movement. 

2. E. Burke Rochford, Jr

3. ISKCON

4. Prabhupada

 Hاوشو (١٩٣١‑١٩٩٠) عارف هندی و تعلیم دیدۀ حاالت معنوی بود که شهرت جهان :Osho Rajneesh .۵
یافت و بیش از ۶٠٠ کتاب و صدها سخنرانH بر جای گذاشت.

6. Marion S. Goldman’s “When Leaders Dissolve: Considering Controversy and Stagnation in the Osho 

Rajneesh Movement”
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در ســال ١٩٩٠، جنبــش تثبیــت شــد و بــه حیاتــش به عنــوان ســازمانH موفــق 
ــای  ــاس تحلیل ه ــر اس ــن ب ــه داد. گلدم ــروصداتر) ادام ــر و بی س ــه کوچl ت (گرچ
خــود بــا بررســH راهبردهــای مؤثــر در مواجهــه بــا مناقشــه  بــه ایــن نتایــج مH رســد: 
١. ســرزنش، انتقــاد و طــرد افــرادی معیــن در برخــورد بــا مناقشــه؛ ٢. نقــل مــ�ان 
ــر  ــد مجــدد ب ــد؛ ۴. ســازمان دهH مجــدد؛ و ۵. تأکی ــام جدی کــردن؛ ٣. انتخــاب ن
آمــوزۀ «تقویــت عمــل» به جــای «پیمــان وفــاداری» و درنهایــت و احتمــاال¶ مهم تریــن 

مــورد، تعریــف دوبــارۀ موفقیــت . 
فکــر  خــط  جســت وجوی  در  «ســوکا گاکای٢:  مقالــۀ  در  رابــرت کیســاال١ 
اصلــH»٣، تاریــخ بحث برانگیــزِ بزرگ تریــن جنبــش دینــH جدیــد در ژاپــن را بــا 
ــارج  ــر خ ــون نف ــl میلی ــش از ی ــور و بی ــو در آن کش ــون عض ــت میلی ــش از هش بی
ــه] ســه منشــأ تعــارض ذکــر شــده اســت:  ــن مقال ــد. [در ای ــH مH کن ــن بازبین از ژاپ
 Hــ ــای سیاس ــوکا گاکای، آرمان ه ــانِ س ــذب نوکیش ــونت بار در ج ــای خش فعالیت ه
جنبــش و روی�ــرد صلح طلبانــۀ آن کــه بــا زندگH نامــۀ بنیان گــذارش و تفســیر 
انحصــاری از میــراث برگرفتــه از آمــوزگار بودایــی یعنــH نیچیــرن۴ در ارتبــاط اســت. 
قــدرت سیاســH جنبــش و فعالیت هــای تبلیغــH نظامی*رانــه اش کــه در طــول جنــگ 
جهانــH دوم در تعــارض بــا دولــت ژاپــن بــود و نیــز ســنت بودائــH وســیع ترِ نیچیــرن، 
بیشــترین ســهم را در بدبینــH مطبوعــات و ســوءظن عمومــH بــه جنبــش داشــته اند.

ــن  ــه مارتی ــق ب ــادی»۶ متعل ــۀ اوم: درآمــدی انتق ــۀ «اوم شــین ری�یو۵ و واقع مقال
رپ٧ ارزیابــی روشــمندی از اوم شــین ری�یو و پیشــرفت تاریخــH آن دارد و شــاکلۀ 
عمــدۀ تحقیقــH را ارائــه مH دهــد کــه در مــورد جنبــش صــورت گرفتــه اســت. تحلیــل  
1. Robert Kisala

٢. Soka Gakkai: یÀ گروه مذهبی است که در چارچوب سنت بودائH مH اندیشد. این فرقه با بیش از ٨ میلیون 
پیرو، امروزه مهم ترین فرقۀ مذهبی در ژاپن محسوب مH شود.

3. Soka Gakkai: Searching for the Mainstream.

4. Nichiren 

Aum Shinriko .۵: فرقه ای معنوی که در نیمۀ دوم دهۀ ١٩٨٠ توسط آساهارا شوکو (Asahara Shoko) در توکیو 
ایجاد شد. تعالیم آن مبتنH بر یوگا بود و اعمال مجرمانۀ آن ها به اوم  این سیدنت (Aum Incident) مشهور شده است.
6. Aum Shinrikyo and the Aum Incident: A Critical Introduction.

7. Martin Repp
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اوم شــین ری�یو یــا آلــپ١ ‑کــه امــروزه بــا ایــن نــام خوانــده مH شــودـ ناگزیــر بایــد در 
ارتبــاط بــا [ماجــرای] حملــه بــا گاز ســمH بــه سیســتم متــروی توکیــو در ١٩٩۵ فهــم 
شــود. ایــن حملــه و ســایر اعمــال جنایت کارانــه بــا نــام حادثــۀ اوم شــناخته شــده اند. 
بحــث رپ حــول ایــن مســئله قــرار گرفتــه اســت کــه چ*ونــه گروهــH کــه زندگــH را 
به صــورت گــروه یــوگای صلح طلــب آغــاز کردنــد، بــه دیــن آخرالزمانــH  م�اشــفه ای٢ 

بــا قابلیــت اعمــال تروریســتH تبدیــل شــد؟
ــن   ــد در چی ــH جدی ــش دین ــl جنب ــگ: ی ــون گون ــۀ «فال ــی٣ در مقال ــد اون ب دیوی
ــلطه جویانۀ  ــرکوب س ــش و س ــر جنب ــرفت های اخی ــH، پیش ــینۀ تاریخ ــامائو»۴ پیش پس
فالــون گونــگ توســط مراجــع قــدرت چینــH را بازگــو کــرده اســت. فالــون گونــگ در 
اصــل شــ�لH از جH گانــگ۵ اســت ‑کــه تفســیر ملH گرایانــه و مادی گرایانــۀ دی*ــری از 
رونــد درمــان ســنتH چینــH اســت کــه از ســوی دولــت چیــن در دهــۀ ١٩۵٠ ایجــاد شــد 
و بــا تثبیــت در جنبشــH گروهــH در دهه هــای ١٩٨٠ و ١٩٩٠ رواج پیــدا کــرد‑ امــا در 
جنبه هــای مهــم خاصــH به ویــژه در سرســپردگH بــه رهبــر کاریزماتیــl و م�توبــات وی 
و در روی�ــرد آخرالزمانــH  و اهــداف روحانــH  متفــاوت اســت. فالــون گونــگ بــا انحراف 
از مســیر علمــH و غیرسیاســH اش کــه از ســوی دولــت ترســیم شــده بــود، خــود را در 

بیــرون از مرزهــای چیــن  سوسیالیســت قــرار داد و بنابرایــن تحمــل نشــد.
پیــر لوئیجــH زوکاتلــ۶H در مقالــۀ «جســتاری در بــاب دیــن اومیســت»٧ توضیــح 
ــۀ هندویــی  اومیســت کــه درظاهــر ترکیبــی از مســیحیت،  مH دهــد کــه هویــت اولی
آییــن بــودا، آییــن هنــدو، آییــن جیــن، اســالم و یهودیــت اســت، چ*ونــه بــه خاطــر 
 Hمعرفــ Hگیلبــرت بوردیــن٨ خــود را مســیحایی جهانــ Hاینکــه بنیان گــذارِ جنبــش یعنــ
1. Aleph 

2. Apocalyptic doomsday religion

3. David Ownby

4. The Falun Gong: A New Religious Movement in Post-Mao China

5. Gi gong

6. PierLuigi Zoccatelli

٧. Notes on the Aumist Religion: مذهب اومیست از سوی ژیلبرت بوردین فرانسوی (Gilbert Bourdin)، در 
سال ١٩٢٣ پایه گذاری شد. نام این جنبش از کلمۀ شرقAum H، مرتبط با فرقۀ اوم شین ری�یو در ژاپن گرفته شده است . 

8. Gilbert Bourdin
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١ واضــح، نســبت بــه   مH کــرد، بــه  نظریــه ای عــام تبدیــل شــد. امــا ایــن آمیزه گرایــی 
نقشــH کــه  ســنن اســرارآمیز٢ و رازورزانــه٣ در اومیســت ایفــا مH کننــد، کم اهمیت تــر 
ــه  ــج به مثاب ــه اومیســت در آن به تدری ــد ک ــH» را ایجــاد مH کن اســت و «ســتون دوم
ســنتH مجــزا شــ�ل گرفتــه اســت. بــر اســاس ســابقۀ بوردیــن۴ در مطالعــۀ [علــوم] 
رازورزانــه و برحســب پیشــینۀ اکثریــت اعضــا، اومیســت، هــم از جنبــۀ تاریخــH و 
ــه ای  ــH آن  را گون ــه اســت کــه زوکاتل ــۀ جامعه شناســH، گروهــH رازورزان هــم از جنب

ــه کیــش اســت. بنیادیــن مH دانــد کــه مجــزا از جنبش هــای دینــH و مربــوط ب

بخش سوم: گروه های عصر جدید و سرkی
دورت رفســالند کریستین ســن۵ در مقالــۀ «ابــداع ال. ران هوبــارد: دربــارۀ  پیدایــش و دوام 
اســطورۀ سرگذشــت قدیس گونــۀ پایه گــذارِ ســاینتولوژی»۶ بررســH مH کنــد کــه چ*ونــه 
ــت کلیســای  ــرگ وی، در محوری ــد از م ــاً دو دهــه بع ــارد، تقریب ــار و شــخصیت هوب آث
علم شناســH باقــH مانــده اســت. گام هایــی کــه پیــش و پــس از مــرگ هوبــارد برداشــته شــد 
تــا او را مرجــع نهایــی در کلیســا ســازد، تــا حــدی عامــل اطمینان بخشــH شــد کــه بــر 
اســاس آن ســازمان ســاینتولوژی توانســت از بحــران بالقــوه ای عبــور کنــد که مH توانســت 
 Hبــر اثــر مــرگ هوبــارد بــه  وجود آید. کریستین ســن در تحلیل خــود بر راهبردهــای متفاوت
تمرکــز مH کنــد کــه کلیســا بــر اســاس آن هــا قدیس نــگاری هوبــارد را نوشــته و حفــظ کرده 
اســت و همچنــان وی را به عنــوان تنهــا مرجــع مشــروع¾ دیــن ســاینتولوژی تأییــد مH کنــد.

»٧ جیمز اµی. ســانتوچH تاریــخ و [روند] پیشــرفت «انجمن   Hمقالــۀ «انجمــن عرفانــ
عرفانــH» و شــاخه های فرعــH آن  را بررســH مH کنــد. «انجمــن عرفانــH» در ســال ١٨٧۵ 

1. Syncretism 

2. Occult

3. Esoteric 

4. Bourdin

5. Dorthe Refslund Christensen

6. Inventing L. Ron Hubbard: On the Construction and Maintenance of the Hagiographic Mythology of 

Scientology’s Founder

٧. The Theosophical Society: سازمانH که در سال ١٨٧۵، توسط هلنا پتروونا بالواتس�H در نیویورک به 
 وجود آمد.
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 Hاز افــرادی بــا عالیق مشــترک به امــور روحان Hدر شــهر نیویــورک توســط گــروه کوچ�ــ
و علــوم غیــب١ پایه گــذاری شــد. مهم تریــن افــراد در میــان آن هــا ســرهنگ هنری اســتیل 
ال�ــوت٢ و هلنــا پتروونــا بالواتســتک٣H بودنــد. عرفــان، ایســتا نیســت؛ بل�ــه پی�ــره ای 
زنــده از آموزه هایــی اســت کــه گســترش یافته انــد و در طــول زمــان بازتفســیر شــده اند. 
ســنت عرفانــH مذکــور نیــز بــه شــاخه های گوناگونــH تقســیم شــده اســت. تشــ�ل هایی 
کــه درنهایــت برگرفتــه از «انجمــن عرفانــH» هســتند، شــامل این مــوارد مH شــوند: معبد 
مــردم، پایه گذاری شــده  توســط دکتــر ویلیــام ا¾چ. دوئــر۴ و خانــم فرانســیا الدو۵؛ م�تــب 
» گای باالرد٧؛ کلیســای جهانــH و پیروز  آرکیــن آلیــس بایلــ۶H، فعالیــت دینH  «من هســتم¾
(پیش تــر انجمــن فانــوس دریایــی)، پایه گذاری شــده توســط مــارک پروفــت٨؛ و انجمــن 

آســریوس٩، پایه گذاری شــده توســط جــورج کینــگ١٠.
جیمــز آر. لوئیــس در مقالــۀ «گذرهــای معبــد خورشــید: فراتــر از فرضیــۀ 
ــوزف دی  ــدگاه] ج ــر [دی ــز ب ــا تمرک ــید»١٢ را ب ــد خورش ــۀ «معب ــرا»١١ طریق هزاره گ
اُ تــH اµس١۴، بررســH مH کنــد. ویژگH هــای منحصربه فــرد  مامبــرو١٣، پایه گــذارِ 
» معبــد خورشــید بــه   پایه گــذار [کیــش،] کلیدهایــی را بــرای فهــم پایــان مهیــج «گــذرِ
ــه تحلیلــH گســترده تر  ــرو ب ــر [دیــدگاه] دی مامب ــا تمرکــز ب ــگاه ب دســت مH دهــد. آن
از ســه کیــش اولیــۀ [اقدام کننــده بــه] خودکشــH یعنــH معبــد مــردم، معبــد خورشــید 
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و «دروازۀ بهشــت» مH رســد کــه توســط دانشــمندان معاصــر ادیــانِ جای*زیــن 
لوئیــس نشــان مH دهــد، دو عاملــH کــه معمــوال¶ در بحــث  بررســH  شــده اند. 
 Hــ ــد، یعن ــژه ای برخوردارن ــ*اه وی م١ از جای µن آر ا µــا ا ــط ب ــونت های مرتب ــارۀ  خش درب
ــد،  ــl خارجــH، آن طــور کــه تحلیل*ــران پیشــین ادعــا کرده ان ــی و تحری هزاره گرای
ــد. در عــوض،  ــه] خودکشــH محوریــت ندارن ــده ب ــرای فهــم گروه هــای [اقدام کنن ب
ســالمتH  رو بــه افــول رهبــری به همــراه ترکیبــی از ســایر ویژگH هــای خــاص 
گروه هــای دینــH تنــدرو٢، بــرای پیش بینــH دربــارۀ اینکــه کــدام گروه هــا در معــرض 

ــد. ــمار مH رون ــه ش ــری ب ــل بااهمیت ت ــتند، عوام ــH هس خودکش
ــا»٣  ــا رامت ــت ب ــی جــH. زد. نای ــ�ا: رویاروی ــا آمری ــس ت ــوس اطل ــۀ «از اقیان مقال
متعلــق بــه گیــل ام. هارلــ۴H خط مشــیی را بررســH مH کنــد کــه در اینجــا بــا مثالــH از 
م�تــب روشــنگری رامتــا، به منزلــۀ فرصتــH منحصربه فــرد در دفــاع از معنویــت زنانــه 
نشــان داده مH شــود. جــH. زد. نایــت در موقعیــت زنانــH قــرار مH گیــرد کــه از رهبــریِ 
ــی.  ــد؛ اچ .پ ــتفاده مH کنن ــت اس ــوی الوهی ــه س ــH ب ــاختن پل ــرای س ــl ب کاریزماتی
 H٨، التقاطــHمــا کورتیــز هاپ�ینــز۶ و مــاری بی�ــر ادی٧ به عــالوۀ هارلــ µ۵، اHبالواتســ�
بــودن م�تــب رامتــا را بــا اســتفاده از مذهــب گنوسیســم و فیزیــl کوانتــوم و بــا تمرکــز 
بــر تحــولِ شــخصH موردتوجــه قــرار مH دهنــد [و آن را] ذیــل خرده فرهنــگ متعلــق بــه 
جنبــش عصــر جدیــد٩ مH نهنــد کــه خــودش در تــالش بــرای [ایجــاد] ســاختارِ برابــر 
ـ جنســیت١٠H اســت. درنهایــت، تعــارض جنســیتH در تحلیــل  تأییــد جامعــه نســبت بــه 

زنانــH بــه کار مــH رود کــه خدایــی مH کننــد و طــرف دار خــدای درونــH هســتند.
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9. New Age
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 ١«Hمعنــویِ درون Hبه خــوی گان جنبش آگاه Hکیفــ Hمقالــۀ «قلــب و روح: نگاهــ
م  µتومینیــا٢ اســت. ایــن مقالــه تعابیــر و اعمــال ایــن جنبــش (ا .H[نوشــتۀ] دیانــا جــ
 Hوبــری۵ در پرتــو اجتماعــ H٣ را در قالــب نظریــۀ هم*رایــی۴و جامعه شناســ( µس آی اµا
کــردن هنجــاری آن تحلیــل مH کنــد. گــروه یادشــده ســازمانH آمیزه گــرا۶ اســت کــه 
به عنــوان «دینــH حــوزوی»٧ توصیــف مH شــود؛ دینــH کــه مســیحیت، اعمــال ســانت 
ــت٨ و فعالیت هــای رازورزانــۀ موجــود در گروه هــای دورۀ مــدرن را ترکیــب کــرده  ýم
، [ناشــH از] روابــط نامناســب آن بــا اجتمــاع  µس آی اµم ا µاســت. جنبــۀ مناقشــه آمیز   ا
بزرگ تــر اســت و چنیــن تحلیلــH، تصویــری داخلــH و ارزیابــی ای خارجــH از گــروه 

ارائــه مH دهــد کــه به نحــو غیرســودمندی بــا عنــوان «کیــش» معرفــH شــده اســت. 

بخش چهارم: سایر گروه ها و جنبش ها
مقالــۀ «برخیــز و بیــا، بــه تــو نشــان خواهــم داد: دروازۀ بهشــت به مثابــه یــl گــروه 
پ½ســت مدرن»٩ نوشــتۀ جــورج دی. چریســید١٠ اســت. ایــن مقالــه جهان بینــH  «دروازۀ 
ــد. گــروه یادشــده  ــوم پ½ست مدرنیســم بررســH مH کن ــا مفه ــاط ب بهشــت» را در ارتب
بعــد از خودکشــH دســته جمعH ١٩٩٧، به عنــوان نمونــه ای از «آیینــH بــا گرایش هــای 
ــد مــردم، شــاخۀ دیویدیــان و گــروه معبــد خورشــید  انتحــاری» همچــون گــروه معب
بحث برانگیــز شــد. چریســید بــا نگاهــH دقیق تــر بــه تفســیر مادی گرایانــۀ افراطــH از 
کتــاب م�اشــفاتِ مارشــال اپل وایــت١١ و بونــH نتلــز١٢ نشــان مH دهــد کــه اعمــال 
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ــالوه  ــوند. به ع ــادار مH ش ــH آن معن ــو جهان بین ــروه، در پرت ــط گ ــه توس صورت گرفت
[نشــان مH دهــد کــه] اســتفادۀ منحصربــه فــرد١ گــروه، از داســتان علمــH ـ تخیلــH و 

مســیحیت بــه مــوازات ســاختارِ معنــا در جامعــه ای پ½ســت مدرن اســت.
ــت وجوی  ــارض، در جس ــاد تع ــان: ایج ــش رائیلی ــۀ «جنب ــر در مقال ــوزان پالم س
ــش را در جهــت جلب توجــه  ــن جنب ــرد هوشــمندانۀ ای مشــروعیت اجتماعــH»٢ راهب
رســانه ها ارائــه مH کنــد. [وی مH گویــد] آن هــا بــا ابــراز «اهانت هــای» برنامه ریزی شــده 
در راســتای جهت گیــری آشــ�ارِ اجتماعــH در فضــای تبلیغاتــH، هماننــد «عملیــات 
کنتــرل بــاروری بــا کانــدوم» در برابــر مــدارس کاتولیــl و «اعــالم شبیه ســازی انســان 
ــد و اتهامــات  ــام حــوا»، تصویــر جنبــش را در اذهــان عمومــH مدیریــت مH کنن ــه ن ب
جدی تــری را کــه  اغلــب متوجــه جنبش هــای دینــH جدیــد اســت، منحــرف مH ســازند. 
ــرض  ــا در مع ــرد ت ــ�ل مH گی ــH ش ــارض فرهنگ ــH از تع ــطح خفیف ــب، س بدین ترتی
ــن  ــت شــود. ای ــش] تقوی ــرد و مشــروعیت اجتماعــH  [جنب ــرار گی ــد [همــ*ان] ق دی
ــوده اســت. در آنجــا  ــز ب ــا، موفقیت آمی ــرد به جــز در بخــش فرانســوی زبانِ اروپ راهب
 Hــرای بقــای گروهــ ــد ب ــH  جدیــد شــدت دارد و مH توان آزار و اذیــت جنبش هــای دین

هزاره گــرا بــا رهبــری کاریزماتیــl، مخــر¼ب باشــد. 
ماتیــاس گاردل٣ در مقالــۀ «ادیــان نژادپرســتِ ســفید در ایاالت متحــده: از هویــت 
مســیحH تــا مشــرکان عصــر گــرگ»۴ بررســH ای اجمالــH و تاریخــH از ادیان نژاد پرســت 
  Hدینــ Hدهــد. نژادپرســت Hاز پیشــرفت آن هــا ارائــه م Hو نیــز تحلیلــ Hدر آمریــ�ای شــمال
ســفیدْ [پوســتان] فقــط یــl مــرام  نیســت؛ بل�ــه گرایش هــای گوناگــون بســیاری را 
نیــز دربرمH گیــرد کــه بــا مشــارکت آنــان در خرده فرهنــگ قــدرتِ سفیدپوســتان پیونــد 
خــورده اســت. گاردل [در ایــن مقالــه] بــر ســه مقولــه تمرکــز مH کند: مســیحیتِ (به طور 
) نژادپرســتانه، سوسیالیســم¾ ملــH‑ مذهبی و شــرکِ نژادپرســتانه. باآنکه  خــاص هویــتِ
شــرک و الحــاد در میــان نژادپرســتان جوان تــر پیشــرفت کــرده اســت، جای*اه مســیحیت 
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ــه نظــر مH رســد شــرک  ــد ب ــه بعی ــی حاکــH از آن اســت ک ــگ ســنتH آمری�ای در فرهن
نژادپرســتانه به طــور کامــل جــای ایــن هویــت را ب*یــرد.

مقالــۀ «شیطان پرســتH مــدرن: آموزه هــای تاریــl و شــعله های ســیاه»١ متعلــق 
ــا خالصــه ای تاریخــH و جامعه شــناختH از خرده فرهنــگ  ــور پترســون٢، ب ــه یســپر اوی ب
(یــا جنبــش) شــیطانH آغــاز مH شــود و به منظــور نظام منــد کــردن آن، بــا بحــث دربــارۀ 
موضوعــات، باورهــا و اعمــال مرتبــط ادامــه مH یابــد. آنــگاه بــه برخــH گونه شناســH های 
رایــج پرداختــه مH شــود تــا قالب تحلیلــH  عامــH از ارجاعات بــه  وجود آید  و ســخن گوها 
و گروه هــای مختلــف معرفــH مH شــوند تــا منبعــH از مطالب موجود فهرســت شــوند. در 

پایــان، پیشــنهادهایی بــرای پژوهش هــای آینــده پیــش   رو گذاشــته مH شــوند. 

1. Modern Satanism: Dark Doctrines and Black Flames

2. Jesper Aagaard Petersen
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