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  شناسیفرقهجستاري در 
  **احسان احمدي/  *ابوالفضل تاجیک

  چكيده
هـاي خـاص لـودگیها و رازآهمواره با پیچیدگی، عنوان یکی از اَشکال زندگی اجتماعی انسانها بهفرقه

شـود تـا و عقایـد موجـب می، قلمرو فعالیـت عدم شفافیت، بسته بودن فضاي فرقه ؛اندخود همراه بوده
 آنـاناز آراء کم اطالعـات اولیـه دسـت، هعقاید و تعالیم یک فرقه پی نبرد عمقهرگز به ، ناظران بیرونی

هاست که البته آنها هـم هاي جداشدگان از فرقهگزارش، موثق در این باب یاورند. تنها منبع نسبتاًندست هب
هـا هاي مختلف این گزارشکه در الیهاست حس خشم و نفرتی  معجونیبا  اما معموالً، اندگرچه صادقانه

نـد. از دارفاصـله ، رودطرفی و خلوصی که از یک گزارش علمی انتظار مـیاز بیو معموالً ، است نهفته
شکل سنتی  مثابه علم مطالعه رفتار و هم در مقام دانشی که درهم به، شناسی نویندانش روان، سوي دیگر

تر و هاي پنهـانتواند کمک موثري به شناخت الیهمی رد وخود رویکردهاي فلسفی را نیز در بطن خود دا
  ها بنماید.تر فرقهناگفته

معطوف به نقد و مطالعه فرقه از حیث کالمـی و اعتقـادي آنهاسـت و  ها عموماًبررسی فرقه، در کشور ما
وجـود ، هاهاي فرقهها و آموزهه پیدا و پنهان در رفتارها و مکانسیمشناسانبررسی وجوه رواناز کمتر اثري 

  ها بپردازد.شناسی در فرقهها و نقش روانکوشد تا به برخی از این ویژگیاین مقاله می دارد.
  .هاي روانیآسیب، هاي روانیمکانسیم، اجتماع، شناسیروان، فرقه: هاهکلیدواژ
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  گفتارپيش
شـود و نـاظر بـه مطالعـه علـل هاي مطالعات ادیان و مـذاهب محسـوب میاز حوزه یکی» شناسیفرقه«

اصـلی در ادیـان گونـاگون  ادامه حیـات و افـول انشـعابات فرعـی از شـاخه، گیرينحوه شکل، پیدایش
اند. از موسـوم شـده» اي که متفرق شدهپدیده«به مفهوم ، »فرقه«این انشعابات به ، باشد به همین جهتمی

رو شـد. هتوجـه دیگـري نیـز روبـحوزه مطالعات ادیان و فرق با پدیده قابـل، میالدي به این سو 60دهۀ 
در طول تاریخ ادیـان و فـرق ، گونه و انبوه این پدیدهاما رشد قارچ، سیس نبودأجدیدالت ةاگرچه این پدید

کـه ، است. ایـن پدیـده اي قابل مشاهدهنظیر بوده و تنها در دوره معاصر چنین حجمی از چنین پدیدهبی
داعیه کشـف یـا برسـاختن بخشـی از ، هاي نوظهور شهرت یافتندهاي نوپدید معنوي یا عرفانبه جنبش

طـور حـداکثري زاي ادیان به حـداقل رسـیده و مشـترکات بـهعوامل اختالف، دینداري هستند که در آن
تـر از بدنـه هایی کـه پـیشفرقـه بـا، هاي نوپدیدگیرند. جنس و ماهیت این معنویتمورد توجه قرار می

هـاي نوپدیـد بـر پایـه ایـن معنویت، اول آنکـه: دو تفـاوت عمـده دارد، شـدنداصلی ادیان منشـعب می
وجـود ، اند و از سـوي دیگـرکم شریعتی بسیار خفیف بنـا شـدهاي عاري از شریعت یا دستبینیجهان

بندي محققان این حوزه را وادار بـه دسـته، نهااي حاکم بر روابط میان اعضا و رهبران آنوعی ساختار فرقه
 کـه در زبـان انگلیسـی بـه، هاي سـنتیها نموده است که در مقابل فرقـهجدیدي در ماهیت این معنویت

)sect( به، هاي نوظهوراین عرفان، اند) ترجمه شدهcult.موسوم گردیدند (  
البتـه  ) است.cult( مان ترجمه دوم از فرقهمراد ه، آیدبه میان می» فرقه«هر جا سخن از ، در این مقاله
سـخن » فرقـه«بلکـه وقتـی راجـع بـه ، هـاي نوظهـور نیسـتتنها محدود به عرفان، اياین ساختار فرقه

بلکـه ، مراد ما بیشتر معطوف به یک ساختار است تا یک نهاد. فرقه یک نهاد اجتمـاعی نیسـت، گوییممی
اي بـراي بـه وجـود نهاد هم ظهور داشته باشد. تفکر فرقـهتواند در قالب یک نوعی ساختار است که می

الزاماً متکی به وجود نهاد نیست؛ چون یک ساختار روانی است. اما بـراي بـروز و ظهـور خـود از ، آمدن
ها بپـردازد و کوشد به ایـن جنبـه سـاختاري از فرقـهکند. این مقاله میابزار نهادهاي اجتماعی استفاده می

  نظر این پژوهش نیستند.هاي نوپدید مورداعتقادي معنویت تارهايابعاد کالمی و ساخ

  ايتفكر فرقه
یعنـی خـانواده بـراي رشـد و گسـترش طـولی و ، ترین نهاد اجتماعیتواند از کوچکمی» ايتفکر فرقه«

اي خـانوادگی بـا که در اصـل یـک تشـکل فرقـه، عرضی خود در جامعه بهره ببرد. مانند مافیاي سیسیل
تـرین نهـاد اندوزانه و کسب قدرت سیاسـی اجتمـاعی اسـت. و یـا از بـزرگمادي و ثروت هدف منافع
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مند شود. مانند نازیسم و صهیونیسـم کـه سـاختاري یعنی دولت براي پیشبرد اهداف خود بهره، اجتماعی
  اي دارند.فرقه

، انـی مواجـه هسـتیمباید ابتدا به این نکته توجه کرد که با یک ساختار رو» فرقه«در تعریف ، بنابراین
یـک سـاختار ، فرقه پیش و بیش از آنکه یک نهاد اجتمـاعی باشـد، عبارت دیگرنه یک نهاد اجتماعی. به

اي فرقـه، روانی است. این ساختار چنانچه در جهت منافع سودجویانه و تجاري مورد استفاده قرار بگیرد
یستی. چنانچه امور امنیتی و تروریسـم هاي هرمی یا گلدکوئتجاري و اقتصادي خواهد بود. مانند شرکت

اي تروریستی خواهد شد. مانند القاعده و مجاهدین خلـق. تبدیل به فرقه، را در خدمت منافع خود بگیرد
رنـگ و فـرم آن قالـب را بـه خـود ، براي نیل به اهداف خود در هر قالبی قـرار بگیـرد، به همین ترتیب

  د.کنگیرد. اما هرگز ماهیت آن تغییر نمیمی
آن قالب را مطـابق سـاختار ، آوردر قالبی را که به استخدام خود دره، ايتفکر فرقه: شاید بتوان گفت
اگرچه از متن و بطن یک دین جا افتـاده بـراي ، کند. یک فرقه مذهبیاستحاله می، روانی خود تغییر داده
را بـه نفـع خـود جعـل و اسـتحاله هاي دین پایه تمام آموزه، مدتاما در کوتاه، کندرشد خود استفاده می

دیگر آن معناي اصـلی و اصـیل ، گیرندوقتی در فرقه مورد استفاده قرار می، که آن تعالیمطوريکند. بهمی
آید که معموالً با نسـخه قرائتی جدید به دست می، واژهلکه مطابق تفسیر فرقه از آن کلیدب، خود را ندارند
اینکه این قرائات عموماً قرائت اصیل و حـاق واقـع نیـز  رد. جالبهاي ماهوي زیادي نیز دااصلی تفاوت

  شوند.پنداشته می

  عضويت در فرقه
که نوعاً متکی به طبقه اجتماعی و اقتصادي و تعـداد ، )sects( هاي مذهبیرغم سکتعلی، هافرقه

، بی عمومـاًها متکی هستند. یک سکت مذهکمتر به این المان، )333، ص 1387، همیلتون( افراد است
پندارنـد مـورد سـتم که می دست جامعهدر نسل پیشرو از تعداد اندکی افراد متعلق به طبقات پایین

دام ، هـا)کالت( هاگیـرد. امـا فرقـهشکل می، پذیرنداند و یا قرائت رسمی از دین را نمیقرار گرفته
رتبـه ، طبقـه اجتمـاعی، جنسـیت، )5ص ، 1388، سـینگر( انـد. سـنخود را در همه جـا پهـن نموده

آیند. هر فـردي بـه محـض حساب نمیها حد و مرزي بهیک براي فرقهاقتصادي و سطح سواد هیچ
تـرین ابـراز اسـلحه حمـل کنـد و خالصـه کوچـک، سخن بگوید، آنکه بتواند روي پا خود بایستد

  ها درآید.تواند در استخدام فرقهمی، وجودي داشته باشد
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ها جـایی بـراي درون فرقـه، و طبقـه اجتمـاعی، جنسـیت، سواد، از دانش براي هر کس در هر مرتبه
نقش وجود دارد. از خُردترین وظایف جاري تا باالترین مراحل اجرایی. البته ایـن نکتـه را  يماندن و ایفا

ثـروت و منزلـت اجتمـاعی ، تري از سـوادچه در سطوح عـالیز ذهن دور نگاه داشت که افراد هرنباید ا
آیند. اما هرگز نباید تصور شـود کـه بیشتر به کار می، ي رشد و گسترش اجتماعی سیاسی فرقهبرا، باشند

تواند در رهبـري فرقـه می، اي عضو شودچنانچه فردي با یک منزلت اجتماعی و یا اقتصادي باال در فرقه
ها و فـرامین خدمت ایـدهدر ، ترین مراتبتمام افراد از باالترین تا پایین، هامشارکت داشته باشد. در فرقه

نباید تصور کنیـد کـه ، سواد یا شغل اجتماعی مناسبی داشته باشید، یک نفرند؛ شما هر چقدر هم که پول
هـایی نقش، توانید با رهبر فرقه در امر رهبري شریک شوید. البته ممکن است به اقتضاي جایگاه شـمامی

بـرداري بیشـتر و اما این هم صرفاً بـراي بهره، بگیرندتا بتوانند بازي بهتري از شما ، براي شما تعریف کند
  هاي شما.نه به جهت احترام به شایستگی، بهتر از شماست

یـا ، اي داشته باشـدمانند یک سکت مذهبی را بیابید که ساختار فرقه، ممکن است یک نهاد اجتماعی
توانـد کـه می، صـوفیههاي نوپدید دینی و یا حتی یـک گـروه سـنتی از دراویـش و یک گروه از جنبش

هاي نوپدیـد دینـی یـا جنبش: توان گفتاما الزاماً نمی، اي در مناسبات آنها سریان یافته باشدساختار فرقه
شـوند. ممکـن اسـت حتـی یـک اي اداره میصـورت فرقـههمگی به، تصوف سنتی یا نهادهاي سیاسی

اي اداره فرقـهصـورت به را بیابیـد کـهیا دانشگاه علوم جدید و یا حتی یک خـانواده ، مدرسه علوم دینی
فرقـه یـک ، توانند در نقش یـک نهـاد اجتمـاعی ظـاهر شـوندکه می، هاخالف سکتچراکه بر شود؛می

شـناختی موجـود در این مقالـه نیـز بـه وجـوه روان، نه یک نهاد اجتماعی. بنابراین، ساختار روانی است
  پردازد.ها مید در فرقهبخشی حضور افراجذب و تداوم، هاي رفتاريمکانیسم

امـا بایـد دقـت نمـود کـه غالـب ، ها تعمـیم دادچه نباید به همه فرقهاگر، هاها و مکانیسماین روش
، فقط شدت و ضعف این مـوارد، هاي هستند. در برخی مواردها و مکانیسمها حائز اغلب این روشفرقه

  هاي عملکرد آنها.کانیسمنه ماهیت رفتار و م، شودها میموجب تفاوت در میان فرقه
موازي و یا حتی قبـل ، )cults( کند تا پژوهشگر حوزه فرقایجاب می، هاشناختی فرقهماهیت روان

شناسـانه ایـن مسـئله داشـته اي بـه وجـوه رواننگاه ویژه، از وجوه سیاسی اجتماعی و کالمی این پدیده
هم علت موجبه و زمینه رشد و گسترش  اند وهاي روانیها هم محصول یک مجموعه آسیبباشد. فرقه

بـرد و هاي روانـی رنـج میاز انـواعی از آسـیب، به نوبـه خـود، ايهاي تفکر فرقهآن. اصول و مکانیسم
باشـد. توجیـه هاي روانی در اعضا و هواداران خـود نیـز میبسیاري از آسیبة کنندمولد و تشدیدمتقابالً 



   ۱۱۱ شناسيفرقهجستاري در 

انحصـارگرایی مفـرط در بـاب ، »مـا و آنهـا«دوگانـه روابـط بـه کشـی خط، وسیله به بهانه هدف متعالی
کـه همـواره اعضـا را تهدیـد ، ايحقانیت و نجات و ناامنی روانی دائمی برگرفته از مناسبات بیمار فرقـه

  هاست.هاي روانی در اعضاي فرقهها و آسیبگیري و دامن زدن به بیماريخود موجب شکل، کندمی

  ايفرقه هاي تفكراصول و مكانيسم
، این است که براي رسیدن به آرمان متعالی فرقـه، هاترین باورهاي فرقهترین و ضداخالقییکی از بدیهی

کنـد ایـن وسـیله چـه باید از هر وسیله استفاده نمود و هر چیز را مصادره به مطلوب نماید. تفـاوتی نمی
آنها به نحو زیرکانـه و دقیقـی در جهـت  هاي ادیان و مذاهب باشد که ازتواند آموزهچیز باشد. وسیله می

، تواند یـک حـزب سیاسـیآید. این وسیله میاستفاده به عمل میجیه ایدئولوژي موجود در فرقه سوءتو
اگر به ایـن نتیجـه برسـد کـه بـا ایـن وسـیله  یک تشکل فرهنگی یا یک شخصیت اجتماعی باشد. فرقه

اي در لحظـه، قـدم بـه اهـداف خـود نزدیکتـر شـودیـک ، تواند اوالً ادامه حیات دهد و ثانیـاًخاص می
  نظر تردید نخواهد کرد.یا استفاده ابزاري از وسیله موردهمکاري 

اي اسـت کـه موجـب رشـد سـرطانی انـواعی از رذایـل اخالقـی و همین خط اصلی در تفکر فرقه
تبـدیل بـه اعضـاي فرقـه ، شود. مدت کوتاهی پس از ورود به فرقـههاي روانی در درون فرقه میآسیب

، هاتوانند خود را پشت نقابی از تزویر و نفاق پنهان کننـد. فرقـهراحتی میشوند که بهبازیگران ماهري می
نیستند. ممکن است به شما نشان دهند که چقدر دلباختـه معنویـت و ، دهندچیزي که نشان می هرگز آن
میال شخصـی رهبـر فرقـه. ممکـن اما حقیقت این است که عرفان پوششی است براي ارضاي ا، عرفانند

عیار نشان دهند و طمع شـما را تحریـک کننـد و بـه شـما کنی تمامچاپسسه پولؤاست خود را یک م
اما هرگز باور نکنیـد. هـدف فقـط ، شبه پولدار شویدیک، توانید با استفاده از قانون جذببقبوالنند که می

ذار شـرکت هرمـی اسـت. همـه ابزارهـاي حسـابی از ثـروت بـه جیـب بنیانگـسرازیر شدن مقـادیر بی
متوجـه ، اگر نیک تأمل کنـیم، اي براي رسیدن به قدرت و ثروت بیشترند. در پایانشده فقط وسیلهمطرح

اند براي اهداف کامجویانـه رهبـر اي بودههم وسیله، شویم که اعضاي فرقه و اساساً خود ساختار فرقهمی
  وهمی و ذهنی موهوم بیش نیست.یک تصویر ت، فرقه. همه چیز فقط یک سراب

گیرنـد. ازآنجاکـه به سـرعت بـا ایـن مکانیسـم خـو می، شوندها میبسیاري از کسانی که عضو فرقه
درآمـدهاي باید پـیش ، براي جلب نظر رهبر فرقه، کنندخوبی یکدیگر را پشتیبانی میاي بهمناسبات فرقه

بـه ، تملق و انقیاد محض در برابر فرامین رهبر فرقهچاپلوسی و ، هادیگري را از قبیل ارائه اقسام پیشکش
  بهترین شکل اجرا شوند تا مورد توجه قرار گیرند و بتوانند مورد توجه رهبر فرقه قرار گیرند.
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کند؛ فقط باید به رهبر فرقه صداقت نشان داد؛ دنیا بـه دو کنترل ذهن؛ هدف وسیله را توجیه می
انحصارگرایی معرفتـی)؛ فقـط اهـل فرقـه ( ما و آنها؛ تمام حقیقت در فرقه است: گروه تقسیم شده

مندي از همه مواهب را دارد؛ خـوبی یـا رهانحصارگرایی نجات)؛ رهبر فرقه استحقاق به( رستگارند
به دوري یا نزدیکی افراد به رهبر فرقه بستگی دارد؛ به گوینده بنگر نه به گفتـه؛ شـرایط ، بدي افراد

عدم وجود یک استراتژي دائمی در مواجهه با امور)؛ تحت هر شرایطی ( کننده همه چیز استتعیین
نوعی سیستم نظامی حاکم بر ( تنبیه براي همه، یک نفر نه رهبر فرقه؛ تشویق براي، دیگران مقصرند

مگر خالف آن ثابـت ، ترین افراد در معرض بیشترین خطراتند؛ همه خائنندها)؛ همواره نزدیکفرقه
، در مقابلِ هم من، یا من یا فرقه( ؛ عدم هویت مستقل فردينگاه امنیتی به همه)؛ همه یا هیچ( شود

تقلیـل مفـاهیم متعـالی بـه مصـادیق جزیـی)؛ ( راززدایـی از عـالم هم گروه)؛ همه براي یـک نفـر؛
هـاي حل کردن کاذب مسائل اساسی در ذهن اعضا)؛ شک در آرمان( زدایی از ذهن پرسشگرمسئله

 رهبر فرقه کفر است؛ و نگاه ابزاري به انسان.

  ها در شخصيت افرادهاي نفوذ فرقهمكانيسم
هاي اعمال نفوذ در ذهن و شخصیت افراد بهـره ببرنـد کـه تا از شیوهنیازمندند ، براي جذب افراد، هافرقه

بـه ، هـاتـرین ایـن روشتـرین و معروفشود. مهمشناسانه را شامل میهاي روانطیف وسیعی از روش
شـوي وهاي دیگري نیز وجود دارند که در تعامل بـا شستروش مغزشویی مشهور شده است. اما روش

، 290و  157، ص1388(سـینگر،  گـذاردیات مغزشویی را ناتمام میعمل، هاوشمغزي هستند و فقدان این ر
  ).38ـ33، ص 1368، روخلین، 44و  7، ص 1391بخارایی، 

  :هاي جذب عبارتند ازبرخی از این روش
اسـتفاده از سوء القاء کاذب حس مهـم بـودن بـه افـراد؛ رازآمیـزي رفتارهـا و تعـالیم در فرقـه؛

داشتن سطح اعتماد به نفس افراد؛ سیاست با دسـت پایین نگه عی افراد؛هاي روانی و اجتماشکست
ایجاد عطش؛ تحریک عواطف؛ تحریک حس متفاوت بـودن؛ ؛ تحقیر پیش کشیدن و با پا پس زدن؛

به مرگ بگیـر «ریاکاري معنوي و زهدنمایی؛ استفاده از روش جاي پا باز کردن؛ و استفاده از روش 
 ».تا به تب راضی شود
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  شخصيت افراد پس از ورود به فرقه تغيير
روانی و شخصـیتی ، اي دچار تغییرات رفتاريشدهطور محسوس و غلوبه، هاافراد پس از جذب در فرقه

راحتـی متوجـه ایـن تغییـر بـه، اندشـناختهشده را از قبـل میکه کسانی که افراد جذبطوريشوند. بهمی
شـده تقریباً تمام وجوه زندگی افراد جـذب، شخصیتی شوند. این تحوالتقدرت میعمیق و پر، ناگهانی
نحوة غذا خوردن و رژیـم غـذایی و رفتـار جنسـی ، دهد که از نوع پوششالشعاع خود قرار میرا تحت

شـود. اولـین و انتخاب رنـگ و تغییـر در نـوع ارتباطـات و پیونـدها را شـامل می، گرفته تا نوع نوشتار
اي براي خود اسـت تـا دست و پا کردن نوعی تشخص فرقه، دهدمیترین کاري که هر فرقه انجام اصلی

و اعـالم موجودیـت نمایـد. نـوع خـاص  )110ص ، 1388، سـینگر( از این روش به هویت مستقلی برسد
 ترین ایـن کارهاسـتانتخاب حرکات نمادین و اصالحات سمبلیک از رایج، آرایش مو و صورت، لباس

  .)www.howcultswork.com؛ 155، 102،104، 101، ص 1388(سینگر، 
بخصوص آنکه این اطالعات بر ضـد فرقـه باشـد. ، هیچ اطالعاتی خارج از فرقه نباید به اعضا برسد

بسـیار محــدود و صـورت به یـا، بایـد قطـع شـده، هـاي ارتبـاطی بـا بیـرون از فرقــهپـس غالـب کانال
 اي به اعضا داده شود.قطرهصورت به اطالعات، شدهمدیریت

این است که آنهـا بـا افـراد بیـرون از فرقـه تفـاوت ، ترین چیزي که اعضاي فرقه باید بیاموزنداصلی
خطی فرضی است که بین خود و دیگـران ، کشی در ذهن هر عضو فرقهترین خطپررنگ، رودارند. ازاین

  شود.تقسیم می» آنها«و » ما«ها به دنیاي فرقه، کند. به این ترتیبرسم می
بینی شناسـی و جهـانجهان نظام، کنندآن را تجربه می، نیاي جدیدي که اعضاي فرقههمچنین د

با حفظ همان اصـطالحات در ، بینی قبلی اعضاي فرقهخاص خود را دارد. ممکن است حتی جهان
خواهی و به تدریج نوعی تمامیت، کشی میان ما و آنهااستحاله شوند. موازي با این خط، تعالیم فرقه
گونـه نقـد و سـؤال اعضـاي فرقـه نسـبت بـه هر گیـرد.ر مقابل تعـالیم فرقـه شـکل میجزمیت د

هـاي طبعـاً ارزش، بینی اعضـاي فرقـهدهند. بـا تغییـر جهـانشدت واکنش نشان میاي بهفرقهبرون
اي که نوعی نظام اخالقی متناسب با دنیاي جدید را براي خود گونهکند. بهاخالقی آنها نیز تغییر می

  کنند.خلق می
اي؛ محدودسـازي دریافـت اطالعـات از سازي روابط با بیرون از فرقه؛ تشخص فرقـهقطع یا محدود

بینی خواهی و جزم در برابر تعـالیم فرقـه؛ تغییـر در جهـانخارج از فرقه؛ تقسیم دنیا به ما و آنها؛ تمامیت
 هاي اخالقی اعضاي فرقه. اعضاي فرقه؛ تغییر در ارزش
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  حضور اعضا در فرقه هاي تداوممكانيسم
کننـد تـا از آنهـا ها افـراد را جـذب میها نقطـه پایـان مـاجرا نیسـت. فرقـهاما صرفاً جذب افراد به فرقه

الزم است تا به هر شکل ممکـن افـراد در فرقـه بماننـد و حضـوري مـداوم ، برداري نمایند. بنابراینبهره
تر مـورد چه تمـامشناختی با مهارت هرهاي روانکنیکهمراه با ایمان و اعتقاد داشته باشند. در اینجا نیز ت

هـاي روش، سـازي و پابنـد نمـودن اعضـا در فرقـهگیرنـد. بـراي متقاعدها قرار میاستفاده رهبران فرقه
ترین رفتارهـا را ترین و چـدنیهـا تـا سـختتـرین روشتـرین و مخملیمختلفی وجود دارد که از نرم

اي و اســتحکام پیونــدهاي خــانوادگی بــر اســاس فرقــهنــد ازدواج درونهایی مانگیـرد. از جاذبــهدربرمی
تـا متوسـل ، طلبی افـرادهاي اجرایی و عملیاتی براي ارضاي حس جـاههاي فرقه و یا اعطاي پستآموزه

حـبس و یـا حتـی حـذف فیزیکـی در ، بـایکوت، تهدیـد، آمیز مانند تحقیرهاي خشونتشدن به روش
  هاي معمول براي پایبندسازي اعضا در فرقه است.از شیوه، هابسیاري از فرقه

هاي احتمـالی در مقابل نقدها و پرسـش، روها منطق زور و اجبار است. ازاینازآنجاکه منطق در فرقه
هاي نشـانه تخریـب شخصـیتی یکـی از«هاسـت. ترین شیوهتحقیر و تمسخر منتقد یکی از معمول، افراد
  ».هاستفرقه

رود کـه در آزمایشـات هاي دانش روانشناسی نـوین بـه شـمار مـییافتهشدگی جزء نخستین شرطی
هـایی . اعضاي فرقه پس از مدت کوتاهی از نـوع واکنش)33- 38 ص ،1368، روخلین( دست آمدبه پاولف

هـاي یابند که بایـد چگونـه رفتـار کننـد تـا مسـتحق نگاهدرمی، کنندکه از جانب رهبر فرقه دریافت می
هیچ راهی بـه ، کشی از افرادفرقه شوند و یا از عواقب خشم او در امان بمانند. براي بهرهآمیز رهبر محبت

جـایزه ، اند که قرار است در صـورت برنـده شـدناندازه اینکه آنها تصور کنند در یک مسابقه قرار گرفته
، سـتفاده از همـین روشها نیز بـا اکند. رهبران فرقهافراد را ترغیب به تالش نمی، ه به آنها تعلق گیردویژ

اي بقیـه را در مسـابقه، الگـوي سـایرین معرفـی نمـودهعنوان بـه ترین افراد به خود راچند نفر از نزدیک
معموالً افراد چند گروه در طبقه اول نزدیک به رهبـر فرقـه ، هادهد. در فرقهساختگی با این افراد قرار می

  ترند.ارادهکه بیآنان که زیباترند و آنان، پولدارترندکه آنان، ترندآنان که چاپلوس: شونددیده می
ها دارد در اعضا این حسن را براي روساي فرقـه )141ص ، 1390، کریمی( »تقویت حس جهل و گناه«

اشکاالت طبیعـی کـه در رونـد ، که اعضا همواره اشتباهات و خطاها را از جانب خود ببینند و در نهایت
شـود تـا بـراي موجـب می، ا در اثر قصورات خود تصور کنند. این حـسامور ممکن است پیش بیاید ر

ارعاب؛ القاء حـس جهـل و  جبران مافات چند برابر تالش کند تا بتوانند خود را به رهبر فرقه اثبات کند؛
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شدگی اعضاي فرقـه براسـاس سیسـتم محـرك و پاسـخ؛ تمسخر؛ بایکوت؛ شرطی، گناه در اعضا؛ تحقیر
بنـدي اعضـا بـه سـازي)؛ طبقهسرگرم( راد فرقه جهت پر نمـودن اوقـات فراغـتسازي دائمی افمشغول

مقربین و غیرمقربین؛ ایجاد فضاي امنیتی درون فرقه؛ تقویت حـس خودمقصـربینی در اعضـاي فرقـه؛ و 
 قطع ارتباط با افراد بریده از فرقه.

 هاعلل جذابيت فرقه
زا در هاي جـذابیتمکانیسـم، باشـند. بـه همـین دلیـلباید جذاب ، براي آنکه بتوانند جذب کنند، هافرقه

بـودن ها را شاید بتوان در متفاوت ترین عامل جذابیت فرقهشوند. مهممند میاي بهرهساختار و رفتار فرقه
استفاده از این تمایل ذاتی انسان به متفاوت بودن و یا تجربـه امـور متفـاوت و ها با سوءآنها دانست. فرقه

نمایانند و بهشتی موعود را بـه اعضـاي بافته از جامعه میاي جداخود را تافته، ختی و تکرارگریز از یکنوا
ها همواره بیرون از کادر هسـتند. همـین ویژگـی دهند که هرگز وجود خارجی ندارد. فرقهخود وعده می

هـاي رسـمی بخصـوص در ابعـاد دینـی و اجتمـاعی غیررسمی بودنشان براي کسـانی کـه از چارچوب
شـدت سـکوالر و بخصـوص در قرائـت امـور دینـی بـه، هابهترین پناهگاه است. فرقـه، یزان هستندگر

هاسـت. فرقه تـرین آرمـاناز مهـم، اند. تبلیغ یک نوع دین شخصی و ادراك فـردي از حقیقـتشخصی
یـود تواننـد آنهـا از همـه قکننـد کـه میها به ایـن امیـد و یـا تـوهم را در افـراد بـارور میهمچنین فرقه

افتـد. برخـی از عمالً چنـین اتفـاقی نمی، کهفرهنگی و اجتماعی آزاد کنند. درحالی، گیر مذهبیوپادست
گرایی متفاوت بودن؛ غیررسمی بودن؛ تـوهم آزادي از قیـود؛ بـاطنزا عبارتند از: جذابیت هاياین ویژگی

  ها.هاي ساختاري فرقهو رازآلودگی؛ ویژگی
ها در چنـد ویژگـی بـا توجه و جالب است. فرقـهقابل، نیز به نوبه خود هاهاي ساختاري فرقهویژگی

اي هاي اجتمـاعی غیرفرقـهها و تشکلشود ما میان فرقههاست که موجب میهم مشترکند. همین ویژگی
محوري بـه جـاي شـخص، ساختار هرمـی در فرقـه: ها عبارتند ازتمایز قائل شویم. برخی از این ویژگی

، 1388، سـینگر( شـوي مغـزيوهـاي شستاستفاده از روش، اندیشی و انحصارگراییمیجز، محوريایده
  هاست.و انحصار و نظارت در ورود و خروج اطالعات از جمله این ویژگی )30ص 

هـاي تـرین ویژگی. از مهمهمـان)( انـداساساً بر مبناي ساختار هرمـی شـکل گرفته، ايهاي فرقهنظام
که در اینجـا رهبـر فرقـه ، روابط اعضاي جامعه با رأس هرم است. رأس هرمنحوة تنظیم ، ساختار هرمی

بدیل برخوردار است کـه بـه او رقیب و تمامیتی بیدر قلمرو حکومت خود از قدرتی بی، شودقلمداد می
تمـام امـور زیردسـتان خـود را تحـت ، مادي و معنوي فرقه، دهد که از فراز هرم قدرتاین امکان را می
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یسـئل و «و » فاعـل مـا یشـاء«. رهبر فرقـه در ایـن سـاختار )104ص ، همان( مستقیم داشته باشدنظارت 
اقتضـا ، کس پاسـخگو نیسـت. سـاختار هرمـی فرقـهخواهد و به هیچاست. او از همه پاسخ می» الیسئل

امکانات و امتیازات مادي ـ و احیاناً معنـوي ـ مخصـوص رهبـر فرقـه باشـد و ، کند که همه مواهبمی
حـق ، گیرنـداي کـه در آن قـرار میاي که با رهبر فرقه دارند و نسبت بـه طبقـهدیگران بر حسب فاصله

مندي از این نعمات را دارند. این امر موجب به وجود آمـدن رقـابتی فاسـد در میـان اعضـاي فرقـه بهره
اي متوسـل لهبه هر وسـی، اعضاي فرقه براي حصول تقرب بیشتر به رأس هرم، گردد که به موجب آنمی
در میـان ایـن فـرق ، روگـردان نیسـتند. ازایـناي براي نیل به ایـن هـدف رويشوند و از هیچ وسیلهمی
، غیبـت، دروغ، حسـد، ردیفانتهمت و بهتان به هم، پروريهاي فاسدي نظیر جاسوسپدیده، عرفانیشبه
رهبـر فرقـه هـم گرچـه از بـروز ، دگیرند. ناگفته نماني مورد توجه قرار میبیش از هر چیز ...ظن وسوء

اما ازآنجاکه همواره کنترل جمـاعتی کـه بـا هـم اخـتالف ، کندمشاجرات و اختالفات علنی استقبال نمی
بنابراین سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در اینجا نیز با قرائتـی عرفـانی! مـورد ، تر استدارند راحت

  گیرد.استفاده قرار می
فساد مطلق. جایی کـه همـه امکانـات و مواهـب بـه ، درت مطلق بدون تقواآورد. قفساد می، قدرت

گیر و آمـر باشـد و دیگـران صـرفاً تصـمیم، سـازاو یگانه مرجع تصمیم، سمت رهبر فرقه معطوف باشد
به یقـین فسـاد در همـه ارکـان ، مجریان اوامر او باشند و کسی را یاراي نقد و پرسش از رهبر فرقه نباشد

هـاي انتقـاد بـا گویی به شبهات و مسـدود نمـودن همـه کانالخواهد کرد. فرار از پاسخآن گروه رسوخ 
... موجـب وابسـته شـدن و، حـال بـد، بریـدن، پربسامدي همچون شک، هاي الهیاتیاستفاده از برچسب

 نما شـدن بـه خودسانسـوريشود تا اعضاي فرقه بـراي جلـوگیري از برچسـب خـوردن و انگشـتمی
  گونه نقد و پرسش را در درون خود سرکوب کنند.روي بیاورند و هر )34ص ، 1387، فاوست(

که هـم فاسـدند و هـم ، در این ساختارهاي هرمی، نکته قابل تأمل و البته خطرناك در این باب اینکه
هاي فردي توانمندتر باشند و بـه میزانـی کـه در روش خـود به هر میزان که افراد از لحاظ توانایی، مفسد
تر خواهند بود؛ چراکه تمـام قـدرت و تر و متعصبجزمی، تربه همان میزان نیز خطرناك، شندتر باصادق

صداقت خویش را به رهبر فرقه تفـویض نمـوده و در خـدمت مطـامع و منـافع او مـورد اسـتفاده قـرار 
ر کـاري شوند که براي انجام هـو احساسی میادراك بیهاي راحتی تبدیل به ماشینبه، دهند. این افرادمی

تبعـیض حـاکم بـر ، روآمادگی کامل را خواهنـد داشـت. ازایـن، که از جانب رهبر فرقه دستور داده شود
تـر مریـدان صـورت زیبایی و یـا تملـق بیش، که بر اساس میزان ثروت، روابط اعضاي فرقه با رهبر فرقه
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گذارد. افـرادي کـه ایش میخود نوع دیگري از فساد در رفتارهاي اجتماعی را در این فرق به نم، گیردمی
بـه زودي طـرد شـده و از ، به کار فرقه نیایند و کارایی الزم را جهت پیشبرد اهداف فرقه نداشـته باشـند

کشی نمود. رقابت بر سـر شوند. تنها کسانی باید در فرقه بمانند که بتوان از آنها بهرهجمع بیرون رانده می
رقه براي تقرب به رهبر فرقه و چه در بین سـطوح عـالی پایه فچه در میان اعضاي دون، تصاحب قدرت

کـار ، نیز داستان دیگري است که حتی در برخی اوقات در برخـی فـرق، فرقه بر سر جانشینی رهبر فرقه
را به حذف فیزیکی و ترور نیز رسانده است. پرستش رهبـر فرقـه یـا حـداقل قائـل بـودن بـه نـوعی از 

  اي است.هاي فرقهها نیز از بدیهیات نظامفرقهجایگاه مافوق انسانی براي رهبران 
گیري آنهـا پس از مـدتی کـه از شـکل، چه بدانند و یا ندانند، ها چه بخواهند و یا نخواهندفرقه

بـه ، ها نقـش اساسـی دارنـدها و ایدهکه در آن آرمان، خواهی افراطیاز رادیکالیسم و آرمان، بگذرد
تبـدیل بـه نمـود و نمـاد ، که رهبر فرقـهطوريدهند. بهمیپرستی تغییر جهت سمت نوعی شخص

منزله نقد و خدشـه بـر گونه خدشه و نقد بر رهبر فرقه بههر شود؛هاي فرقه میعیار همه آرمانتمام
، رجـويبایـد از گروهـک ، رقابل تحمل خواهد بود. نمونه روشن این سخنیغ، ها تلقی شدهآرمان

امپریالیسـتی سـازمان نـام بـرد. اهـداف ضد، قـه رجـوي خوانـدصـراحت آن را فرکه حاال باید بـه
سـتیز ایـن طمطـراق و غرب. شـعارهاي پرکـس پوشـیده نبـود در بدو تأسیس بر هـیچ، مجاهدین

تعداد زیادي از افراد را در سطوح مختلف اجتماعی به خود جـذب نمـود. امـا پایـان کـار ، سازمان
 د.پرستی شمحوري و حتی شخصختم به شخص، سازمان

الهیات فرقه نیز مبتنـی بـر ادراك شخصـی ، زندرهبر فرقه می، ازآنجاکه حرف اول و آخر را در فرقه
 متکی بر تفسیر به رأي متون دینی است.، رهبر فرقه از امور است. بنابراین

انجمن نجات مرکز ؛ 34، ص 1387ك: فاوست، (ر. ها عبارت است ازهاي ساختاري فرقهبرخی از ویژگی
  :)www.howcultswork.comدر:  فارس

پیـروي از اصـل ، الیه بـودنگرایی افراطی؛ الیهگرایی شدید یا نصگرایی؛ تأویلساختار هرمی؛ باطن
خالقیـات؛ امحوري؛ فقـدان یـا ضـعف شـدید جاي ایـدهمحوري بهرازداري؛ مبهم بودن اهداف؛ شخص

اندیشـی؛ گرایانه؛ جزمیساختار تقلیدصی؛ فقدان یا ضعف شدید احکام دینی؛ الهیات مبتنی بر ادراك شخ
 گرایی انحصاري.و باور به نوعی از نخبه

  ايهاي فرقهخطرات سيستم
اي هـم در رابطـه بـا ها خطـرات بـالقوهشود. فرقهها نیز محدود به افراد نمیخطرات بالقوه و بالفعل فرقه
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کـم نگیـریم و شـود آنهـا را دسـتب میآورند. این امر موجـافراد و هم در رابطه با جامعه به وجود می
اي بـراي در هاي فرقههاي آنها در بلندمدت بر روي فرد و جامعه باشیم. نخستین گام سیستممتوجه زیان

تهی نمودن آنها از هویت فردي و امحا این هویت فردي در یـک ، دست گرفتن عنان تفکر و اختیار افراد
فـرد احسـاس فردیـت خـود را ، فرقـه در ایـن امـرهویت جمعی جعلی است. در صورت موفق بـودن 

طور کـه همـان، گردد. این شـیوهدهد و به نوعی الیناسیون فکري و روانی دچار میشدت از دست میبه
برند. در قبایـل بـدوي اي را به کار مینوعی سیستم قبیله، ها در این روشگام اول است و فرقه، گفته شد

  ترك مواجه هستیم.نیز با این شکل از هویت جمعی مش
در دومین گام براي نیل به در اختیار گـرفتن ، پس از استحاله فردیت فرد در یک هویت جمعی

، فرقه هویت جمعی را که خود براي افراد و اعضاي خـود جعـل نمـوده، عنان فکري و روانی افراد
وجـود رهبـر هویت جمعی فرقـه در ، کند. به این ترتیبدر هویت شخصی رهبر فرقه استحاله می

، شود. ایـن مرحلـه از اسـتحالهماهیت قبیله و فرقه از هم جدا می، شود. از این پسفرقه متجلی می
رهبر فرقه با اعالم چیزي شبیه بـه ، دهد. از آن پسغالباً همراه با یک واقعه تاریخی در فرقه رخ می

نوعی تحـول اساسـی در ، که توسط سران مجاهدین خلق در اشرف اعالم شد، انقالب ایدئولوژیک
که تا این مرحله کما بـیش در ، اختیارات رهبر گروه، کنند. در این تغییر رویهروند فرقه را ایجاد می

بـه نـوعی ، همراه با بـار عظیمـی از وجـوه کاریزماتیـک، ها بودهحدود عرف رهبري در سایر گروه
هـاي موجـود در گـروه بـه ها و ارادهقـدرت، شود که همه منـافعمحوري افراطی تبدیل میشخص

تـر از گذشـته شـده رهبر گروه که از ایـن پـس جزمی، گردد. در مقابلسمت یک نقطه سرازیر می
سرآغاز تبدیل یک گروه بـه فرقـه اسـت. اگـر ، کس پاسخگو نخواهد بود. این مرحلهبه هیچ، است

در مراحـل بعـدي  ،رهبر یک گروه بتواند اعضاي گروهش را براي عبور از این مرحله متقاعد کنـد
به مـدد همکـاري و همرایـی تعـدادي از ، تقریباً مشکلی نخواهد داشت. همین انقالب ایدئولوژیک

  یابد.مریدان و مطیعان به زودي در بین همه اعضا مشروعیت می
اعالم عمومی براي لغو یک عمل یا اجبـار بـه ، هاي این تحول اساسی و استحاله روشییکی از نشانه
در عرف و قوانین دینی و اجتمـاعی گـروه مقبـول بـوده اسـت. ، است که تا پیش از این انجام یک عمل

اعالم نسخ شریعت اسالم و اعـالم ، توان در اعالم قیامت عمومی در فرقه اسماعیلیهنظیر این واقعه را می
فرقـه ها و اعالم طالق ایدئولوژیک توسط رهبـر همسري در مورموناعالم آزادي چند، قیامت در بهاییت

  مجاهدین مشاهد نمود.
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  الف. خطرات فرقه براي فرد
اي؛ امحـاء تزلزل کانون خانواده؛ امحا هویت شخصی افراد در جهت نیل به هویت جمعی؛ سیستم قبیلـه

هویت جمعی فرقه در جهت تثبیت شخصیت رهبر فرقه؛ تبدیل قبیله به فرقه؛ تعطیل منطق افراد؛ اتـالف 
هاي روانی به افـراد؛ جلـوگیري هاي اجتماعی؛ ایجاد آسیبایجاد محدودیت عمر افراد؛ اتالف پول افراد؛

گیري یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنهـا بـه نفـع فرقـه؛ از شکل
فکري و اجتماعی در یـک ، منابع مالینمودن هاي اجتماعی و امنیتی؛ و بلوکه بالقوه ایجاد اخاللظرفیت 

 ک.نقطه کوچ
مـانع ، اي جعلـیها با تشکیل یـک هویـت فرقـهآنجاست که فرقه، ترین خطر فرقه براي جامعهمهم

گردند و ازآنجاکه جامعه اساسـاً بـر مبنـاي هویـت جمعـی شـکل گیري هویت اجتماعی واحد میشکل
 گیـرد.ها انسجام هویتی جامعـه نیـز عمـالً در معـرض فروپاشـی قـرار میبا خرد شدن هویت، گیردمی

جامعـه را از ، ها با جذب و در اختیار گرفتن نخبگان جامعه و استخدام استعدادهاي آنها به نفع خودفرقه
ـ  هاي نخبگان را در جهت منـافع و اهـدافاین استعداد و دستاوردهاي آن محروم نموده و همه توانایی

  گیرد.اجتماعی خود ـ به کار میضد غالباً
جزء خطرات بالقوه براي ایجاد یـک نـاامنی اجتمـاعی و بـر هـم ، اهها همواره در همه حکومتفرقه

به دید یک مسئله امنیتی به آنها نگریسـته شـده اسـت. بـدیهی ، رواند. ازاینزدن نظم اجتماعی تلقی شده
است وقتی گروهی با هوادارانی از چند ده نفر تا چند میلیون نفر در یک جامعه وجـود داشـته باشـد کـه 

رود هر لحظه بـیم آن مـی، هاي گروهشان دست به هر کاري بزنندحاضرند براي آرماناغلب اعضاي آن 
  ها بروز کند.عیار از دل یکی از همین فرقهکه یک آشوب و اغتشاش تمام

کانون تجمـع منـابع مـالی و فکـري و اجتمـاعی ، ها بخصوص با ماهیت مذهبی و معنويفرقه
کند. از ها میسیل ثروت سرشاري را نصیب سران فرقه ،شوند. وجود نذورات و احیاناً موقوفاتمی

شوند مسئولیت تبلیغات و معرفی تعالیم فرقـه ها میگروه نخبگانی که جذب این فرقه، سوي دیگر
  را بر عهده دارند.

  ب. خطرات فرقه براي جامعه
نهـا بـه گیري یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام اسـتعداد آجلوگیري از شکل

فکري و اجتمـاعی ، منابع مالی نهاي اجتماعی و امنیتی؛ بلوکه نمودبالقوه ایجاد اخاللظرفیت نفع فرقه؛ 
 .)311، 310، 309، 302، 301، 300، 122، ص1388(ر.ك: سینگر،  در یک نقطه کوچک؛ تزلزل کانون خانواده
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  هاي رواني شايع در فرقهآسيب
متشـکل از افـرادي هسـتند کـه مـورد هجـوم ، هـم در سـطح اعضـا ها هم در سطح بنیانگـذاران وفرقه

ها را شـاید بتـوان در گیرند. تنها تفاوت میان اعضـا و رهبـران فرقـههاي روانی گوناگونی قرار میآسیب
منفعل و قربانی دارنـد ، ها غالباً شخصیتی پذیرندهنمود. اعضاي فرقهوجو جست هاي شخصیتی آنهاتیپ

، رهبــران اغلــب داراي شخصــیتی اقتــدارگرا، اجــراي فــرامین هســتند. در مقابــلکــه آمــاده دریافــت و 
امـا بیمـار را ، ساختاري کامـل، اند. در کنار هم قرار گرفتن این دو تیپ شخصیتیخواه و فرماندهتمامیت

یـک از طـرفین در ی کـه هردارد. تـا زمـاناین ساختار را راضی نگـه مـی، دهد که هر دو طرفشکل می
چرخه رفتاري فرقه به قوت خود باقی خواهد بـود. امـا بـه محـض ، صیتی خود باقی بمانندساختار شخ

، از طبقـه و تیـپ شخصـیتی خـود فاصـله بگیرنـد، که غالباً اعضاي فرقـه هسـتند، اینکه یکی از طرفین
  ها بروز خواهد نمود.تعارضات و تنش

  :  ها عبارتند ازهاي روانی موجود در فرقهبرخی از این آسیب
منجر به بـاور رسـالت جهـانی بـراي ( اقسام گوناگون اعتیاد ذهنی و جسمی و روانی)؛ توهم( اعتیاد

؛ )129ص ، 1388، سـینگر( منجر به باورداشـت تئـوري توطئـه)؛ افسـردگی( رهبر فرقه)؛ پارانویا و بدبینی
سـردگی نوسـان میـان نـوعی شـادي کـاذب بیرونـی و اف(، بیماري دو اختالل قطبی شخصیت)( مانیایی

و  دیویسـون( خودشیفتگی افراطی افراد و رهبـر فرقـه)؛ اخـتالل اضـطراب فراگیـر( درونی)؛ نارسیسیسم
  .)191ص ، 1390، کرینگ

  هاهاي دفاع رواني در مقابله با فرقهروش
نقـاط ، ها هم مثل هر سـاختار دیگـريناپذیر و نفوذناپذیر باشند. فرقهها شکستگونه نیست که فرقهاین

تواننـد با کمی جسـارت و امیـد می، شوندها گرفتار میکسانی که در فرقه، را دارند. بنابراین ضعف خود
خود را نجات دهند. شما چه در درون تارهاي یک فرقـه گرفتـار شـده باشـید و یـا نشـده باشـید و در 

بشناسـید  ها راهاي نفوذ فرقـههاي دفاع روانی در مقابل روشباید برخی مهارت، معرض این خطر باشید
کنـد تـا در موقـع قـرار گـرفتن در معـرض بـه شـما کمـک می، هاو به کار ببندید. آگاهی از این روش

واکنش بهتري از خود بروز دهید. خسارت روانـی و جسـمی کمتـري متوجـه شـما ، ايهاي فرقهآسیب
  کلی از آن جلوگیري نمایید.شود و یا به

هاي پیشـگیرانه اسـتفاده کنیـد. اگـر در مثابه روشها را بهشاین رو، ایدها نشدهاگر هنوز گرفتار فرقه
توانـد در هاي دفاع روانی میاین روش، قرار دارید، بررسی کردیمتر پیشها با مختصاتی که یکی از فرقه
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دهنـد. بایـد هـا یـک شـبه پاسـخ نمیهاي گریز از فرقه باشد. البته باید دقت کنید که این روشحکم راه
ها هسـتند. در حالـت روانـی بهتـرین اهـداف فرقـه، نتایج آن را ببینید. افـراد ورشکسـته روانـیتدریجاً 
ترین سطح قرار دارد. ما آمادگی پذیرش هر چیزي که ما را به آرامـش و خودآگاهی ما در پایین، نامتعادل

. تقویـت خودآگـاهی خودتان را پیدا کنید، داریم. براي اینکه در چنین دامی گرفتار نشوید، تخدیر برساند
ترین پیشـگیري از گسـیختگی روانـی و در مهم، »کجایید و باید چه کار کنید؟، کیستید«شخصی و اینکه 

  هاست.قرار گفتن در معرض خطر استحاله فرقه
بـه ، حتی اگر در شـرایط نامتعـادل روانـی نیـز قـرار بگیـرد، کسی که در مسیر خودآگاهی قرار دارد

آید. خانواده نخستین پناهگاه روحـی روانـی همـه و بر شرایط بحرانی فائق می یابدمیسرعت خود را باز
روشن اسـت کـه بهتـرین راه ، گاه روانی افراد شودخود تبدیل به شکنجه، افراد است. اما اگر این پناهگاه

، گزینی از آن است. جوانان و نوجوانـان در سـنین بحـران عـاطفیدوري، گاه روانیدوري از این شکنجه
ها هستند. این زنگ خطر براي والدینی است که رابطـه مناسـبی بـا ستعدترین افراد براي جذب در فرقهم

شـک در پـی مـأمنی بی، کنند. اگر فرزند شما در کنار شما احساس آرامش نکندفرزندان خود برقرار نمی
د فـراري هسـتند و ها همواره در کمین افرادي هستند که از عقبه خوبراي کسب آرامش خواهد بود. فرقه

بسیار گرم و پذیرنده اسـت. کسـانی را کـه ، ها در بدو امرگریزند. رفتار فرقهاي نامعلوم میبه سوي آینده
اما ایـن تسـکین مـوقتی پـس از مـدتی اثـر خـود را از دسـت ، دهدتسکین می، شونداز بیرون وارد می

هـاي عـاطفی تقویت بنیان، هاشدن در فرقه ترین راه براي جلوگیري از جذبپیشگیرانه، دهد. بنابراینمی
  و روانی در خانواده است.

مر براي کسانی کـه از فضـاي رسـمی این ا دهند.هاي نامعمولی از دین ارائه میها همواره قرائتفرقه
بسـیار خوشـایند و خواسـتنی اسـت. ذهـن انسـان ذاتـاً از ، اندزده اجتماع خسته و فرسوده شـدهو دین

ها هاسـت. فرقـههاي گونـاگون پدیدهو در پی راهی براي کشف الیـه، شودار خسته مییکنواختی و تکر
دهند. امـا یـک ذهـن وقـاد و هاي باطنی ادیان را به شما آموزش میدهند که الیهاین وعده را به شما می

و خطـا و پنـدار رهبـر فرقـه ، ترین حالـتدر خوشـبیانه، هاهاي فرقهفهمد که وعدهمجرب به زودي می
  کند.که فرقه خود را به آن منتسب می، ناشی از نامتخصص بودن در اصول و مبانی دینی است

خواهنـد ذهـن خـود را بـا فکـر کـردن روي مسـائل و پـیچ و ها بهشت کسانی هستند که نمیفرقه
گذارنـد. شـما هاي معرفتی ادیان خسته کنند. آنها همواره یک راه ساده و کپسولی پیش پاي شـما میخم

  کند.با هر گرایشی صدق می، هارسید! این در مورد همه فرقهفقط با خوردن یک قرص به مقصد می
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ایم و هیچ کس جز ما با آن آشـنا نیسـت. ما راهی را به باطن یافته: گویندهاي مذهبی به شما میفرقه
بـه کمـال برسـید.  ترین مـدتکافی است تا به تعالیم ما عمل کنید تا بـه آن راه وارد شـوید و در کوتـاه

، هـاي آنهـا را اجـرا کنیـدکننـد کـه اگـر روششما را متقاعـد می، هاي تجاري با ترفندهاي مختلففرقه
شناختی هم وعده آرامشـی ابـدي را در چنـد هاي روانشود. فرقهها دالر پول نصیبتان میشبه میلیونیک

  دهند.روز به شما می
دهنـد و خالصـه آزاد را تحت تعالیم فرقه به شما نویـد می دورنماي دنیایی آباد و، هاي سیاسیفرقه

کنند که وجود خارجی نـدارد. بـراي اینکـه در دام ها دورنماي بهشتی زمینی را براي شما ترسیم میفرقه
  معرفت دینی خود را ارتقا دهید.، ها گرفتار نشویداین وعده
اغلـب شـما را بـا برخـی ، شـناختینشناختی و فرارواروان، هاي مذهبیها بخصوص با گرایشفرقه

قربـانی ، شـوندها گرفتـار میکننـد. شـاید کسـانی کـه در دام ایـن فرقـهزده میالعاده شگفتامور خارق
هاي بـاطنی در پی کشف و به دسـت آوردن قـدرت، طلبی خود شده باشند. این افرادطلبی و قدرتجاه

هاي ارتبـاط بـا موجـودات شناختی راههاي فراروانرقهشوند. فها میها و تعالیم این فرقهخود اسیر وعده
هـاي جسـمی و با آموزش انواع خاصـی از ریاضـت و ورزش، دهند. برخی دیگرفرامادي را آموزش می

اما مسـئله اینجاسـت ، کنند. همه اینها خوب استذهن شما را براي درك اسرار آفرینش آماده می، روانی
بلکـه از زمـین هـم ، شـویدتنها به آسمان وصـل نمییست و شما نهها شعاري بیش نکه غالب این وعده

  مانید.کنده شده و در هوا معلق می
کارشـان بـه ، هاي نادرسـت برقـراري ارتبـاط بـا موجـودات غیرارگانیـکدر اثر روش افراد بسیاري

ي و اند. کسـی کـه سـطح دانـش معنـوکلی از فضاي اخالقی و دینی دور شـدهتیمارستان کشیده و یا به
باید تحـت ، انسانیاند که روش برقراري ارتباطات فرادبه خوبی می، معرفت دینی خود را ارتقا داده باشد

هاي ممکـن اسـت چشـمه، اي اخالقی صورت گیرد. در غیر ایـن صـورتنظارتی دقیق و در چارچوبه
هـم ، ..بین وطناز شدن چشم به اصطالح بـاب، هاي سادهنظیر پیشگویی، هاي فراانسانیحقیري از قدرت

دست آوردن ایـن هب، ترین مراحل خودسازي را طی نمودهکه فرد ابتداییاما ازآنجا براي فرد حاصل شود.
کند کـه هـر اي براي او نخواهد داشت. اصل تعادل در عالم ایجاب میها جز زیان مضاعف نتیجهقدرت

هاي اخالقـی و سـران و فاجعـهموجـب خ، نیرویی در جاي شایسته خود قرار گیرد. در غیر این صورت
ها کند که شما در یک فرقه باشید و یا در شـرف ورود بـه یکـی از فرقـهمعنوي خواهد شد. تفاوتی نمی

یکـی از کارآمـدترین ، گفـتن» نـه«مکانیسـم ، قرار گرفته باشید. جزء هر کـدام از ایـن دو گـروه باشـید
  است.هدفاعی در برابر گرفتار شدن در دام فرقه يهامکانیسم
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بـرداري از آنهـا شناختی گوناگونی بـراي نفـوذ در شخصـیت افـراد و بهرههاي روانها از روشفرقه
موسـوم بـه ، گیردشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار میها که در روانکنند؛ یکی از این روشاستفاده می

کنـد هاي کوچـک شـروع میاست. آنها از درخواست )140ص ، 1390، کریمی( »جاي پا باز کردن«روش 
خواهنـد بمبـی را داخـل یـک ماشـین از شـما نمی، هاي بزرگتر برسند. آنها همان روز اولتا به خواسته

، کننـدفتـاده شـروع میپااکنید. از کارهاي به ظاهر پیش جاسازي کنید و در میان یک خیابان شلوغ منفجر
از دوسـت ، باال ببرند. شما اگر بتوانید براي جلب رضـایت رهبـر فرقـه تا آستانه تحریک اخالقی شما را

هـر کـار دیگـري را هـم ، توانید براي حفظ رضایت رهبـر فرقـهحتماً بعدها می، خودتان جاسوسی کنید
  شود باشید.هایی که از شما میبکنید. پس مراقب درخواست

شـود. مـا در نامیـده می» جـاي پـابـاز کـردن «روش ، ها مرسوم استروش دیگري که در این فرقه
شناسیم. آنها شما را بـا یـک می، »به مرگ بگیر تا به تب راضی شود«المثل فارسی این روش را با ضرب

، تـان را نماینـدکنند. ممکن از شما تقاضاي مبلغ بـاالیی از داراییدرخواست بسیار بسیار بزرگ شوکه می
قـدر سـاده م دهیـد. اگـر شـما آنایرقانونی فاحش را انجـیا از شما بخواهند یک رفتار ضداجتماعی و غ

دارند و درخواسـت بسـیار کـوچکی باشید که این کار را انجام دهید که چه بهتر! وگرنه گام دوم را برمی
حتماً بـا پرداخـت چنـد ، کنند. وقتی شما در مقابل پرداخت چندین میلیون پول مقاومت کنیداز شما می

 حتمـاً ایـن کـار را انجـام خواهیـد داد، دارید و براي اثبات صداقت خـود صدهزار تومان مشکل کمتري
  .)142ص ، 1390، کریمی(

گفتن را از همان کودکی باید به فرزندان خود بیاموزیم و خـود هـم آن را تمـرین کنـیم. » نه«بنابراین 
اق زودتر بیفتـد و بهتر است این اتف، به دلیل عدم تمکین شما را طرد کند، اگر قرار است کسی یا گروهی
ها عمر و دارایی خود مصـروف اهـداف فرقـه کنیـد و وقتـی تا آنکه سال، شما زودتر از فرقه طرد شوید

  شما را طرد کند.، کارشان با شما تمام شد
ها محصـول ها پر است از افرادي که یا به افراط کشیده شده و یا به تفریط. و اساسـاً فرقـهفرقه

ورزي همـواره گرایی یـا افـراط در عقـلهاست. تنـدروي در احسـاسها و کندرويهمین تندروي
همواره مراقبـه و ، هاي اخالقیآفرین و خطرساز بوده است. در تعالیم مذهبی و دستورالعملمشکل

پایش اعمال و رفتار روزانه از جایگاه مهمی برخوردار بـوده اسـت. هـر شـب از خودتـان بپرسـید 
جداي از تعالیم فرقه هم کاري مفید بوده یا نه؟ آیا اگر شخص دیگري ، کاري که امروز انجام دادید

یـا چـون شـما تحـت ، دادیـدباز هم آن را مورد تأیید قرار می، داداین کار را در حق شما انجام می
  شود؟رفتاري مثبت تلقی می، ایدتعالیم فرقه آن را انجام داده
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نهراسـید. اجـازه بدهیـد ، دهـددرونتان به شما می هاي متفاوتی کهبا خودتان صادق باشید و از پاسخ
تان را برایتان واگویه نماید. از اینکه یک روز بفهمیـد ناخودآگاهتان با شما سخن بگوید و حقیقت درونی

ها طـول کشـیده اگرچـه سـال، ایـدنترسید. برگشتن از راهی که اشـتباه رفته، ایدکلی از راه را اشتباه رفته
  ن همان مسیر اشتباه بهتر است. نگران عمر از دست داده نیز نباشد.از ادامه داد، باشد

  :کنیمهاي روانـی و رفتـاري زیـر را بـه شـما پیشـنهاد مـیبراي نیل به این آزادي نیز مکانیسـم
  هــاي خــانواده؛ تقویــت معرفــت دینــی؛ ارتقــا ســطحتقویــت خودآگــاهی شخصــی؛ تقویــت بنیان

گرایی؛ نقـد و مراقبـه وازن منطقـی میـان احسـاس و عقـلگفتن؛ ایجاد ت» نه«دانش معنوي؛ تمرین 
هاي عملـی و کـاربردي و اخالقـی روزانه اعمال؛ پاکیزگی اخالقی و تقواي رفتاري؛ و یافتن مالك

 براي تعالیم فرقه.

  زندگي پس از فرقه
ایم و تمـام آمـال و آرزوهـاي ها عمر خود را در آن سـپري نمـودهاما جدا شدن از گروهی که سال

رنـج ، یقیناً کار آسانی نخواهد بود. عالوه بر رنج جدا شـدن از فرقـه، ایمد را به آن خرج نمودهخو
، جداشدگان از فرقه را مورد تهاجم قرار خواهد داد. به هر حال، دیگري نیز تا مدتی پس از جدایی

تـرك دسـت کمـی از ، هایی دارد که باید پرداخت. جداشـدن از فرقـهبه دست آوردن آزادي هزینه
ها بـا مـواد مخـدر خـو گرفتـه و بهتـرین سـال، طور که جسم و روان یک معتاداعتیاد ندارد. همان

یک عضو فرقه هـم بـه نـوعی اعتیـاد ، لحظات زندگی خود را در کنار این ماده تجربه نموده است
مل درد اي جز تحاي مبتال شده است. براي خالصی از آنها چارههاي فرقهروانی به رفتارها و آموزه

نیسـت. برخـی از ایـن ، تر از اعتیـاد جسـمی اسـتکه بـه مراتـب دردنـاك، ترك این اعتیاد ذهنی
در اینجـا ، تعبیر نمـود» خوداداره «هاي توان آنها را به روشاي را که میهاي ترك اعتیاد فرقهروش

مـدت و کوتـاهتعیـین اهـداف و تقسـیم آنهـا بـه : )360ــ332 ص ،1388، برگر( کنیمبا هم مرور می
مدت؛ فائق آمدن بر احساس غبن و زیان؛ مراقب باشید شـکار شـکارتان نشـوید!؛ مدت و بلندمیان

هاي ریکاوري و بازیابی توان و تعادل روانی؛ تغییـر دوسـتان و غلبه بر افسردگی؛ شرکت در کالس
ی و جسـمی؛ هاي ذهنـ؛ ورزش)169ـ151ص ، 1388، برگر( محیط و کاهش ارتباطات با محیط قبلی

(آنچـه گذشـت  هاي فرهنگی و هنري؛ خدمات اجتماعی مفید؛ ادامه تحصیل؛ آشتی بـا خـدافعالیت
  .ها بوده است)حاصل تجربیات نگارنده در مواجهه و مطالعه فرقه



   ۱۲۵ شناسيفرقهجستاري در 

  گيرينتيجه
طـور انـد کـه بایـد بـهخـانواده و اجتماع، ها یک خطر جدي براي فردفرقه، که در این مقاله آمدهمچنان

ها از صـورت یـک جدي و عالمانه در مورد آنها تحقیق و بررسی علمی صورت بگیرد و کار روي فرقـه
  شناختی معطوف شود.جامعهـ  شناختیبه یک بررسی روان، بررسی اطالعاتی امنیتی

تـوجهی از افـراد تعـداد قابـل، هاي موجود در ایران درسـت باشـداگر آمارهاي منتشره در باب فرقه
، ي هستند. ایـن امـراهاي ناشی از قرار گرفتن در فضاي فرقهص جوانان در معرض آسیبجامعه بخصو

کنـد. ارتی را دو چنـدان میظـهاي اجراي و نمسئولیت مسئوالن امر از دانشگاهیان و حوزویان تا دستگاه
افـزاري و ها کـار سـختدر رابطه با کنترل فرقه، طور که در این تحقیق نیز گفته شدهمان، از سوي دیگر

ها هـاي فرقـهتنهـا بـه محـدود شـدن بلندمـدت فعالیتفیزیکی اساساً کاري غیرکارشناسانه است که نـه
، انسـجام داخلـی گـروه را افـزایش داده، با ایجاد فشار بیرونی بر اعضاي فرقـه، بلکه بعکس، انجامدنمی

  آورد.راهم میتر بر مواضع را از سوي اعضاي فرقه فموجبات جزم بیشتر و پافشاري راسخ
، که هنوز در این ساختار روانی اجتماعی گرفتار نشده است، بخشی نسل جوانآگاهی، رسدبه نظر می

ها نیـز در ها و اعضاي فعلی است. حتی اعضاي درون فرقهافزاري و امنیتی با فرقهمهمتر از مبارزه سخت
ثبت خواهند داد. نباید فراموش کرد کـه مقابل تبیین و روشنگري دلسوزانه و البته علمی و منطقی پاسخ م

هایی هاي جاسوسی نیستند. بسیاري از گروهبگیر از سرویسافراد خودفروخته و مزد، هاهمه رهبران فرقه
اند. امـا با نیت معنویت و عرفان قدم در این راه نهاده، هاي سنتی در ایران فعالیت دارندکه در قالب گروه

شود راهی را موجب می، علمی و معنوي برخی از این رهبران، عت اخالقیمسئله اینجاست که عدم استطا
بینجامد. روشی را که براي تصفیه باطن و نیـل بـه معرفـت » خودشان«به ، اندآغاز کرده» خدا«که به نیت 

راهی شود براي دستیابی به تمتعات دنیوي و نفسانی. همچنین ضرورت ایجـاد درس ، اندریزي نمودهپی
ها نیز در با موضوع بررسی فرقه، شناسیشناسی و جامعههاي روانر دانشگاه بخصوص در رشتهمستقلی د

  ناپذیر خواهد بود.راستاي امر روشنگري و جهاد علمی در این مسیر ضرورتی اجتناب
آن نیست که همه آن چیزهـایی کـه معناي به، اي گفته شدهاي فرقهآنچه در این تحقیق در نقد روش

دروغ اسـت. ، گوینـدهاي مافوق بشري میهاي باطنی و یا تواناییقدرت، روح، درباره عالم باطنها فرقه
هایی کسـانی جوییهـاي شخصـی و لـذتطلبیدسـتاویزي بـراي منفعت، نکته اینجاست که این حقایق

و از ایـن  داند و یا درکی نارس و نـاقص از آنهـا دارنـشود که یا از اساس با این مفاهیم متعالی بیگانهمی
نماینـد. بایـد بـه جـاي آنکـه بـه تـاریکی استفاده میرسیدن به اهداف فردي خودشان سوء براي، مفاهیم

    شمعی برافروزیم.، دشنام دهیم
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