
  تاريخ مختصر فرقه ها: فصل دو
به نظر ميرسد که لژيون .  شدندتربارورهرچه  فرقه ها  در آن کهرا مشخص ميکندتاريخ دوره ای 

. در فصل قبل در مورد اين واژه توضيح داده شد(های خود انتصابی شامل منجی ها، کاهن ها، يا فلوت نوازها 

فرقه های ولی اين . ظهور کرده اندهمچنان در طول زمان ) يعنی کسی که ديگران را به دنبال خود ميکشاند

، که هميشه در ميان ما حاضر بوده اند، صرفا در دوره های خاصی پيروان قابل مالحظه ای کسب متنوع

 بهم ريختگی های سياسی يا اجتماعی و يا فرو  در آنها اين دوره ها به عنوان دوره هايی کهمعموال. ميکنند

 است که در واقع همان دوره هايی اين .تعريف می گردندبروز ميکند کميت يک جامعه ريختن ساختار و حا

  . فرقه ها به اوج ميرسندظهور 

 و حس همبستگی  منسجمساختار در عصری که جامعه به صورتی عمل ميکند که ،فلوت نوازان

 اين اعصار راههای مورد شهروندان در. کنندميتوانند جذب تنها معدودی از پيروان را  وجود دارد،اجتماعی 

 چه دوست داشته باشند و چه دوست ،انتظارشان را درک ميکنند، و اغلب اعضای جامعه رفتار قابل قبول را

 جامعه نميتواند ببيند که در کجا قرار گرفته بخشی ازوقتی  اما در مقابل.  و ميپذيرند، می شناسندنداشته باشند

در خصوص پاسخ به سؤاالت بزرگ زندگی روی چه موضوعاتی نميداند است، قوانين کدامند، يا اينکه جامعه 

 اوضاع را بدست گرفته و ، مانند يک بيماری خفته،فرقه هابالقوه رهبران هميشه حاضر  است، شدهتوافق 

   .را به دنبال اهداف خود ميکشانندپيروان 

ه و آماده اند تا وارد شده  مصمم به نظر ميرسد که هميشه در کناری کمين کرد واين کاهنان خود جوش

آنها ادعا ميکنند که تنها و مطمئن ترين راه زندگی را در . و پاسخ هايی به مشکالت زندگی عرضه نمايند

 که قرار است داشته ويژه يا علوم يک مأموريت خاص و پيرامونتبليغ  با توسل بهآنها مردم را . اختيار دارند

" سری"مأموريت خاص عبارت از موعظه حول يک دانش ظاهرا .  در پيروی از خودشان گول ميزنندباشند

  . است که رهبران تصريح ميکنند که تنها بر کسانی که به آنها بپيوندند فاش خواهد شد

 فقط آنها به تنهايی به آن رهبران فرقه ها معموال ادعا ميکنند که يا دسترسی به علوم باستانی دارند که

 و اينکه اين وضعيت آنان  نموده اند، يا ترکيبی از اين دو؛که تنها آنها کشف دارند  يافته اند يا علوم جديدیدست

بر اساس دانش باستانی ها  اغواء  ايناينکه آيا.  آماده کرده  استبرای بشريترا برای پيش بردن مأموريتشان 

 يا حوزهبه درون پيروان قرار است صرفا ،  فرقی نميکندهستی) پيشتاز(انجام شود يا بر پايه اسرار آوانگارد 

انجام اين کار معموال به معنی پشت سر گذاشتن خانواده و . رهبر قدم بگذارندنورچشمان اجتماع يا دايره 

، به پيروان  ها شرکت در اين گروه نورچشمیازایدر . دوستان و ترک تقريبا همه چيز زندگی معمولی است

  . هند داشتگفته ميشود که آنها به دانش مخصوصی دسترسی خوا

 که رشته های جامعه از هم گسسته ميشوند، رهبران خود درست در زمانیتاريخا، ما ديده ايم که 

در پيرامون خود به موجود افراد عاجز از درک خسران . انتصابی به سادگی پيروان را عضوگيری ميکنند

وء استفاده و استثمار اين  جهت سين افراد و آسيب پذير تريندر دسترس ترلذا دنبال هدايت ميگردند و 

 ، و ساده برای مشکالت پيچيده جهت تصميم گيری قاطع وراه حل هایآنان . هستندهنرمندان حرفه شيادی 

  . پيشنهادات جذابی را در جهانی که ظاهرا بی ثبات و دائما در تغيير و تحول است ارائه مينمايد
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در زمان انقالب کبير فرانسه، فرقه .  آوردندبرای مثال، فرقه ها بعد از سقوط امپراطوری روم سر بر

وقتی انقالب صنعتی به انگلستان رسيد، فرقه ها بار . ها نه تنها در فرانسه بلکه در تمامی اروپا گسترش يافتند

استعمارگری اروپا . کردند گسترده شدندميديگر همچنان که هزاران نفر به مراکز بزرگتر صنعتی نقل مکان 

  . قه های متعددی در ساير نقاط جهان شدنيز موجب بروز فر

کشور داخل در فرقه ها در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم سر بر آوردند، وقتی که ساختار اجتماعی 

 يا ايستاده اند و که نميدانستند در کجا گرفتندبسياری از مردم در وضعيتی قرار فرو ريخت، در جنگ  مغلوب

برخی از اين فرقه های با اصليت ژاپنی در . ون خودشان تصميم بگيرندچگونه در دنيای جديد پر معمای پيرام

 و اخيرا، ما شاهد سر بر آوردن و ازدحام فرقه ها در  ساير کشورها هم گسترش يافته اند؛حال حاضر در

ه، و يک بار اروپای شرقی، جايی که سقوط رژيم های کمونيستی خأل اجتماعی و ايدئولوژيکی بوجود آورد

  . ، بوده ايمه مردم در برابر فريب فرقه ها آسيب پذير و مستعد شدند تودديگر

 مختلف فرقه بسيارمتعدد و غول شاهد سربرآوردن انواع در تاريخ ايران نيز بعد از حمله م: مترجم(

در و تحوالت اجتماعی و سياسی مربوطه،  ١٣۵٧ بهمن ٢٢همچنين بعد از انقالب . ها و مسالک بوده ايم

  .) زمينه برای عضوگيری فرقه ها از هر زمان ديگری فراهم تر شدجامعه ايران

  

  

   ١٨٠٠فرقه ها در سده . ١
، "بيداری بزرگ دوم "و)  ميالدی به بعد١٩۶٠از دهه ( بين ظهور فرقه های معاصر  ایمقايسه غالبا

.  به عمل می آيدفتاد، ميالدی اتفاق ا١٨۶٠ و ١٨٢٠بين سالهای آمريکا يک فراز مذهبی که در اياالت متحده 

 که دوره ای آمدبوجود شبيه به زمان حال،  ، سريع اجتماعی و اقتصادی در جامعه آمريکاتحوالت در آن زمان

  .  را باعث گشتتغييراتاز عدم تعين، دودستگی، و 

افت و خيز  اتفاق افتاد، ميتوانيم تصويری از علت "بيداری بزرگ دوم"  دوراندر نگاهی به آنچه در

 و اگر چه بيداری بزرگ دوم ابتدا باعث رشد گروه های مذهبی شد، را بدست آوريم؛ در سه دهه اخير فرقه ها

من مجددا تأکيد ميکنم که تمامی فرقه ها، خصوصا امروزه، مذهبی نيستند و بنابراين نياز است از يک ولی 

 منظور من از تشريح اين . مذهبی مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند- مذهبی يا روانشناسی-یمنظر تاريخ

 اقتصادی است و اينکه چگونه فرقه های -عصر قديمی تر نشان دادن ارتباط بين فرقه ها و تغييرات اجتماعی

 قطعا  هممذهبی و سکوالر هر دو در دوره های تغييرات و بی ثباتی، يعنی شرايطی که در جهان امروز ما

نکه گروه مورد  بحث های آينده توضيح خواهم داد، اي درهمانطور که. ، سر بر می آورند داردوجه غالب را

، جنبش مذهبی جديد، گروه عصر جديد، يا گروه بازسازی فکری خوانده شود مسلکنظر بطور عام فرقه، 

که در فصل يک توضيح داده  مؤلفه ایتمرکز من بر روی گروه هايی است که سه . موضوع نگرانی من نيست

ور ايجاد مجاب کردن افراد به منظجهت  گروه، و استفاده از برنامه هماهنگ شده  يعنی نقش رهبر، ساختار،شد

   . وجود داشته باشند در آنها،تغيير رفتاری
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 نيازهای مذهبی شان کنند های مذهبی زمانی ظهور ميکنند که بخش هايی از جامعه احساس مسلک

 در زمان  اجتماعی، گروه های حاشيه ایبه درجات.  معمول برآورده نشده است شناخته شدهتوسط مذاهب اصلی

 های متعدد پيوستند و در مسلک کسانی بودند که به –سياهان، زنان، و جوانان يعنی  –بيداری بزرگ دوم 

مدارک ديگر بيانگر آن است که افرادی که به دليل مسائل شهرنشينی، تغيير .  نقش رهبری داشتند هممواردی

ن شغلشان آسيب ديده بودند مستعدتر از ديگران برای پيوستن به گروههای موقعيت جغرافيايی، و مکانيزه شد

اين با .  شدندبلند مذهبی احياگران جنبش هواداری از به جامعهاز ای نهايتا، بخش گسترده . جديد مذهبی بودند

ا با در ابتدا، فرقه های امروزی جمعيت حاشيه ای را جذب ميکردند، ولی حاال آنه: تجارب ما منطبق است

  .  بخش های جامعه به عضو گيری می پردازندهمه در ميان  تمامموفقيت

 Evangelic ميالدی، جنبش اوانگليک ١٨٠٠ اقتصادی در سده -اجتماعی تغييرات  یدر نتيجه

 ايمان ژرف را از کار نيک و انجام مراسم و تکاليف مذهبی مهمتر - کليسای بشارتی-تبشير گرايی: مترجم(

 تغيير مذهب شخصی، . مذهبی کوچک به يک جريان عمده مذهبی تبديل شدگرايشمريکا از يک در آ) ميدانند

 ديگر موضوع ،ايمان. گرديديا درگيری واقعی يک فرد در رستگاری خويش، به مهمترين عمل مذهبی تبديل 

 عمل  به آنی کشور و در تمامگرديده  تبديل عادی امریاحياگری مذهبی به. انتظار نبود بلکه به اقدام تبديل شد

متوليانی که آنها جلسات احياگری مذهبی و . احياگران مذهبی مرحله بعدی رشد را برقرار کردندبنابراين . ميشد

را هدايت ميکردند جنجالی بوده و بحث های ايدئولوژيکی را دامن ميزدند، که موجب بروز دو دستگی در 

 شدن مراکز مذهبی، تهمت های جناح گرايی، و وارد قطب بندی. درون گروه های مذهبی در همه جا ميشدند

  . به انشعاب کشاند راکوچکترين تا بزرگترين مراکز مذهبیشدن به درگيری های درونی گروه ها، 

تا زمانی که محيط اقتصادی .  های مذهبی جديد در اين دوران سر بر آوردندمسلکبسياری در نتيجه، 

اعتقادات، عملکرد، و . ه به ايده های نو و جنبش های نو وجود داردو اجتماعی غير ثابت باشد، نياز و توج

 سخت گير برخیبرخی راديکال بودند، و برخی ديگر محافظه کار؛ .  ها فوق العاده متفاوت بودمسلکبرخورد 

و برخی ديگر سهل گير؛ برخی رابطه نزديک با سازمانهای مادر داشتند و برخی ديگر خودشان را بطور کامل 

 سلکماين .  و برخی آنقدر عمر کردند که هنوز در ميان ما هستند داشته داشتند؛ برخی عمر کوتاه مینگاهدور 

  . ميالدی را ميتوان بر اساس اهداف و اعتقاداتشان دسته بندی کرد١٨٠٠های سده 

به آنها .  مشخصا ميخواستند تغييراتی در درون يک گروه مذهبی بدهنداحيا کننده های مسلک

فرقه هايی که کمترين تفرقه افکنی را داشتند نگاه ميشد و ظاهرا آنها برای جنگ بين مکاتب فکری بصورت 

 ، مکتب جديد Presbyterianمثال های اين دسته مکتب جديد پرزبيتاريان . جديد و قديم بوجود آمده بودند

هر کليسا و اعضای سازمان های کليسايی بر پايه خودمختاری : مترجم (Congregationalکانگرگيشنال 

عمومی لوتران ) جلسه کشيشان(سينود  ، و Methodist Episcopalکوپال س، کليسای متوديست اپي)آن

Lutheran General Synodهستند  .  

ئم از گروه مذهبی  مدافع راديکال ترين تغييرات در اعتقادات و جدايی دا های تفرقه افکنمسلک

اغلب اوانگليک .  واقعی در برابر پيروانشان ارائه نمودند و بديلايگزينجبه عنوان يک  آنرا مادر خود بودند و

اين . بودند که برداشت های تنگ نظرانه ای از انجيل داشته و رفتار بسيار سخت گيرانه ای را نشان ميدادند

 ، منونيت Milleriteو ميلريت  Missouri Synodميسوری ) جلسه کشيشان(سينود   فرقه هایگروه شامل
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Mennonite شيکر ، Shaker اونيتاريان ، Unitarian اونيورساليست ، Universalist و آدونتيست ، 

  .  ميباشندSeventh Day Adventistروز هفتم 

عقايدشان را در خصوص مسيحيت عوض کرده و از ابتدا مستقل از مذهب   های فرقه ایمسلک

 همراه با و بعضاصر به فردی در خصوص جهان، اين گروه ها نظرات جديد و منح. شناخته شده برحق بودند

آنها همچنين راه های جديدی برای طبقه بندی پديده های فيزيکی و .  يا شبه علمی ارائه نمودندعلمی تبيين های

رژيانيسم سوئدی وباين دسته بندی شامل روح گرايی، . روانشناختی را فرمول بندی کردند

Swedenborgianism مسمريسم ، Mesmerism) فرنولوژی )خواب مغناطيسی يا شيدايی ،

Phrenology )شناخت شخصيت از روی شکل و برجستگی های کاسه ی سر -جمجمه خوانی: مترجم( ،

 اين باور در پزشکی که برای درمان برخی بيماريها بايد -درمان به مثل: مترجم (Homeopathyموپاتی ه

و ) شابه عالئم بيماری مورد درمان توليد ميکنندداروهايی تجويز کرد که در شخص سالم نشانه های م

  . بودند) طالع بينی (Astrologyآسترولوژی 

 عقايد خاص سياسی يا اجتماعی را همراه با يک ساختار مذهبی تبليغ  های مذهبی نمامسلک

 ميشوند اين گروه به جنبش های اجتماعی و سوسياليست دسته بندی. نمودند، و سنن مذهبی را به حداقل رساندند

 و همچنين Oneida Community، و جامعه اونيدا Fourierism، فوريريسم Owenismمانند اونيسم 

در اين جنبش ها، . Agrarianيان  و جنبش اصالحات آگراAbolitionismطرفداری از الغای بردگی 

  . ميشدنداعتقادات سکوالری وجه غالب را داشته، و اين گروه ها به عنوان راديکال ترين شناخته 

 و فرقه های مذهبی بيشماری را در سطح مسالک غرب در اياالت متحده جهت گيری به سمتجنبش 

 تئوريزهصد سال بعد از تب جويندگان طال در آمريکا، حداقل پنجاه فرقه آرمانگرای بخوبی . کشور جارو کرد

 و بطور متوسط بيست سال دوام اغلب آنها مذهبی بوده.  شده تنها در کاليفرنيا تأسيس شدکارشده و بخوبی 

 بازيافتنارائه کننده به نوعی اغلب آنان . آوردند، در حاليکه سکوالرهای مختلف نصف اين مدت عمرشان بود

روند بسياری فرقه های مشابه در مکان های ديگری در اياالت متحده تأسيس گشتند، و برخی در .  بودندعافيت

 Amanaو انجمن آمانا  Oneida Community، جامعه اونيدا برای مثال.  خودشان تغيير کردندحرکت

Society راهشان را  داشتند در نظر کامال متفاوت با آنچه بينانگذارانشان اقداماتی دو فرقه عمده بودند که در

  .دادند ادامه

 Oneida Community   جامعه اونيدا. الف
.  پايه گذاری شدNew Yorkيورک  در نيوOneida ميالدی در اونيدا ١٨۴٨اين جامعه در سال 

بنيانگذار جان . جامعه اونيدا يک مؤسسه آرمانگرا بود که تئوری های مذهبی و اجتماعی را تجربه ميکرد

يک او . نمود را تجربه الهام و تحولچندين  سالگی، ٢٠ در سن  John Humphrey Noyesهامفری نويز 

ديده بود، او از دايره حقوقی خارج شده و به مدرسه  تعليم Darmouthکه در دارتموث بود وکيل حقوقی 

زمانی که آنجا بود، به او الهام شد که هر کس خود را بطور .  رفتYale Divinity School ييلالهيات 

بنابراين او خود را . ، يا به عبارت ديگر، به کمال برسدند کند ميتواند بدون گناه زندگی نمايدکامل وقف خداو

  .  و از آن پس خود را در حد کمال فرض نمودوقف خداوند کرد
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 ١۴٠ تعداد ١٨۴٩تا سال . به تدريج بقيه هم پيوستند. جامعه او خانواده خود او بودنداولين اعضای 

اعضا برخی اوقات کمال گرايان ناميده ميشدند، زيرا معتقد .  نفر عضو شدند٢٨٨ تعداد ١٨٨٠نفر و تا سال 

 کار در  به قبل از شروع،آنها ساده زندگی ميکردند، هر روز صبح. ود داردبودند امکان رسيدن به کمال وج

در ) انتقاد از خود و از ديگران(  متقابل انتقادیجلسات دعا ميکردند و عصر ها خواندن انجيل  و ،مزرعه

ملک ت:  انجيل تأسيس شده بود مستخرج از)جامعه اشتراکی(جامعه بر مبنای اصول کمونيسم . برنامه شان بود

 از ازدواج را تجربه )پيچيده(  complex کمپلکس اعضا همچنين يک نوع. بر تمامی دارايی ها اشتراکی بود

 به معنی اين بود که تمامی کمپلکسازدواج . ه ميشد، و تک همسری را رد ميکردميکردند که عشق آزاد ناميد

  .  بزرگ ميشدنداشتراکی بصورت بچه ها نيزاعضای بزرگسال جامعه مزدوج با يکديگر تصور ميشدند، و 

نيويز در .  زده بودNoyes ظاهرا برای داليل دنيوی و نه اخروی به ذهن نويز کمپلکسايده ازدواج 

 مينمود، ايمان داشته و از او به لحاظ مالی پشتيبانی به نويزحاليکه با يک زن ثروتمند ازدواج کرده بود که 

 توانست همسر خودش و ، صحبت های دلچسبنويز، با توسل به. چشم طمع به همسر يک اونيدايی ديگر شد

يشتر از اين موضوع شايد ب.  متقاعد نمايد)پيچيده(کمپلکس زوج مربوطه را نسبت به قداست ازدواج همچنين 

هر مبحث ايدئولوژيک ديگری به نماد جامعه اونيدا برای سی سال بعد تبديل شد و موجب درجات مختلفی از 

  .   گشت آن پيرامونمحيط در  جنجالیمجادالت

 نويز و اين در حالی بود که، بدل شدبه يک سيستم منسجم و منضبط  که جامعه اونيدا  نکشيد یطول

 و چه زمانی بچه دار شودکه چه کسی با چه کسی جفت اين نسبت بهخصوصا  ،سکان هدايت و تصميم گيری

وری برنامه ريزی ميکرد که حتما خودش ، نويز ط واصله گزارشاتطبق.  را بدست داشت،شوند و غيره

. آسوده خاطر و سازنده به نظر ميرسيدند اونيدايی ها ،در سطح. حداقل يکبار با هر يک از زنان جفت شود

  توليد مختلف ارتقاء يافت، که شاملفعاليتهای صنعتی به تدريج به لحاظ مالی، به دليل ورود در  اونيداجامعه

در حاليکه مخالفت با سيستم ازدواج اونيدايی از جانب همسايگان و نويز، . ت ميشد فوالدی و نقره آالبست های

  . فشارهای اجتماعی اوج ميگرفت، از ترس جانش به کانادا فرار کردنيز 

همچنين اونيدا جامعه . شد و چندين عمل اشتراکی ديگر جامعه ملغی کمپلکس، ازدواج ١٨٨١در ساله 

.  اجتماعی اش خاتمه دادفعاليت و بطور رسمی به گرديدزمان بازسازی به صورت يک شرکت تجاری در آن 

به صورت يک مؤسسه تجاری موفق درآمد که امروزه برای توليد و  به کارش ادامه داد  مربوطهشرکتاما 

  . ظروف نقره ای بطور گسترده شناخته شده است

  Amana Society   اانجمن آمان. ب
) پارسا(جدايی طلب پای تيست  مسلکواقعی، آخرين بازمانده شاخه ا، يا انجمن الهام انجمن آمان  

Pieties ، Pietistic)  هوادار پيروی هرچه بيشتر – ١٨ و ١٧مربوط به کليسای آلمان در سده های : مترجم 

بود که از يک فرم اوليه از مسيحيت طرفداری نموده و يک سازمان اوتوپيايی ) Lutherاز کليسا و عقايد لوتر 

utopian) ١٨۴٢در سال . بنيان گذاشته شد١٧١۴سلک مربوطه در آلمان در سال م. را تشکيل داد) آرمانی ،

 و در ه هشت صد عضو را از آلمان خارج کردChristian Metzيکی از رهبران به نام کريستين متس 

 نقل Iowa، آنها به آيوا ١٨۵۵د رسال .  مستقر نمودNew York در نيويورک Ebenzerمنطقه ابنزر 
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اين جامعه يک .  را بر خود گذاشتندAmana Church Societyا ن کرده و نام انجمن کليسيای آمانمکا

 دهکده کمون را برقرار ٧ کليسا را برگزيد و برای نود سال  و بزرگان کمونيستی با مديريت پيرانخاصسيستم 

  . نمود

ام بخش با آنها صحبت ميکند، که در ابتدا  اله ایاعتقادات اين گروه اين بود که خدا از طريق وسيله  

 ميلرزيد تا پيام خداوند گرفته شود، که  تمامبعضا برای يکساعتاو گفته ميشد که . همان کريستين متس بود

فردی که به نظر ميرسيد به او . اغلب به نوعی درخواست فوری از پيروان برای زندگی هر چه مقدس تر بود

اين . معنوی شناخته ميشد، يعنی تنها کسی که شايسته دريافت هدايت الهی بودالهام ميشود به عنوان رهبر 

از کنترل رفتاری پيروان اعمال  نگاه ميداشت و توجيهی بر خواسته های معين و  متحدايدئولوژی گروه را با هم

  . بودجانب رهبری 

ا ورق، و عالئق آمانايی ها هر چيزی که دنيوی تلقی ميشد از قبيل ورزش، رقص مدرن، بازی ب  

اعضا بدون اجازه مخصوص نميتوانستند جامعه را ترک کنند، و معاشرت با مراجعين و . فردی را رد ميکردند

تجرد ترجيح داده ميشد، و کسانی که مجرد باقی ميماندند در موقعيت . غير اعضا محدود و کنترل شده بود

مانند . ا دو سال قبل از ازدواج منتظر ميماندنداگر زوجی نامزد ميشدند ميبايست ت. بهتری قرار ميگرفتند

  . برنامه های انتقادی متقابل داشتند، که اغلب بصورت جلسات عمومی برگزار ميشدهم اونيدايی ها، آمانايی ها 

با پيشرفت تکنولوژی، حمل و نقل، و صنعت، دنيای خارج بيشتر و بيشتر بر اين جامعه ايزوله و آب   

 شد، آمانايی ها نيز مجبور به  میدر حاليکه روابط آنها با دنيای بيرون عوض. کردبندی شده دست اندازی 

، جامعه به عنوان انجمن آمانای جديد شناخته شد که شامل يک گروه کليسايی و يک ١٩٣٢در سال . تغيير شدند

نجمن شدند، بسياری از آداب جامعه ملغی گشت، و همه اعضا سهامداران و شريک در سود ا. گروه صنعتی بود

انجمن آمانا در حال حاضر . بود که بين اعضا تقسيم ميشدآن  ميليون دالر ارزش سرمايه ای ٣٣که بيش از 

  . يک بنگاه توليدی و بازاريابی است که حدود هزار و پانصد عضو دارد

  

*  *  *  *  *  

  

ن غير متعارف برای  راه را بر جنبش ها و رهبرا، ها و فرقه ها در اياالت متحدهمسلکعصر جديد   

زمانی که درب اين ديگ شلغم شوربای اعتقادات جديد و بعضا شگفت . باز کرد) آمريکا(تسلط بر جامعه ما 

 ای زمينه. هم زدن آن معجون جديدی بيرون بياورندبا بهر دم انگيز برداشته شد، کاهنان رنگارنگ ميتوانستند 

در هر گوشه .  سنتی انجام کارها ايجاد گرديدروشهایسلط، و مهای  انتقاد از مذاهب شناخته شده، انجمن برای

 که یای واعظان دوره گرد، شفابخشان اعتقادی، غيب گوها، احضار کنندگان روح، داروگران سيار، جادوگران

برای سيستم های سياسی و راديکال های ايدآليستی اکسير جادويی عرضه ميکردند سر برآورده بودند، و روش

  .شدند مياجتماعی عرضه

 ١٩۵٠ و ١٩۴٠برخی اعمال فرقه ای، همراه با آغاز يک دوره ضد فرهنگی، مجددا در دهه های   

سپس يک دور جديد اغتشاشات در فرهنگ . ميالدی بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ کره ظهور پيدا کرد
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ی توده ای در  ميالدی همراه با گسترش جنگ منفور در جنوب شرقی آسيا، قيام ها١٩۶٠ در دهه آمريکا

 بحران های عميق در خصوص ارزش های تعريف شده بواسطه وفور بی سابقهخصوص حقوق مدنی، و 

اين تناقضات خيره کننده يک .  از يک طرف و فاجعه انرژی هسته ای از طرف ديگر جوشيدن گرفتامکانات

  .  کردتریمغشوشحتی جامعه از هم پاشيده را وارد وضعيت 

  

  

  زمينه باروری فرقه ها: ی ميالد١٩۶٠دهه . ٢
 ميالدی اياالت متحده وضعيتی را تجربه ميکرد که معموال فرقه های جديد ١٩۶٠در اواخر دهه 

مواد  فرهنگ –در حاليکه ملت در گذار از تغييرات عظيم اجتماعی و سياسی بود .  سربرمی آورند در آنبيشتر

ام، نافرمانی های مدنی، شورش های دانشجويی، ، راه پيمايی های اعتراضی، تظاهرات عليه جنگ ويتنمخدر

. ميگرديد فضای اجتماعی برای ظهور رهبران فرقه ای آماده – خانوادگی ارزش هایانقالب جنسی، و سقوط 

 اجتماعی در ايران بعد از انقالب اسالمی و آمادگی فضا و شرايط برای -در اين رابطه اوضاع سياسی: مترجم(

  )سترشد فرقه ها قابل توجه ا

يم، فرقه های گذشته اغلب به سراغ گروه های حاشيه ای در جامعه در دوره  مطلع شدهمانطور که

 از خانواده های حاشيه ای به ، محرومينی کهدلسرد ميالدی جوانان ١٩۶٠در سالهای . های خاصی ميرفتند

 از جوانان آمريکايی در بسياری.  منتقدين جريان اصلی فرهنگی بودند، نبودند بلکه می آمدندلحاظ اقتصادی

؛ )چپ نو(عليه انحصارات سياسی و اجتماعی : حداقل يکی از سه جريان مردمی شورشی درگير شده بودند

 در تمامی )ماديگرايی (materialism ؛ و عليه ماترياليسم)جنبش حقوق مدنی(عليه بی عدالتی نژادی 

  . مانيفست های ضد فرهنگش

 را مذهبی به حساب نمی آوريم، کشش عظيمی در آن به  غالبعليرغم اينکه ما جنبش ضد فرهنگ

عنصر برای مثال، . سمت معنويت و اشراق وجود داشت، کششی که ميتواند به مؤلفه های متعددی وابسته باشد

مردم با طبيعت، ريتم زندگی، و جهانی شدن رابطه :  وجود داشتزمين به رجعتقابل توجه معنويت در جنبش 

 که برخی رهبران راديکال شناخته شده با روشی توسط ،در عين حال، اين معنوی گرايی. برقرار ميکردند

  .  اعمال ميشد، جديد و شخصيت های جديد بکار گرفتندترم هایپذيرش 

 تبديل شد، که جوانان را Baba Ram Dass به بابا رام داس   Richard Alpertريچارد آلپرت

، فرياد LSD، پدر بزرگ Timothy Leary، در حاليکه تيموتی ليری ترغيب ميکرد" حاال اينجا باشيد" به 

حاال اينجا "به معنی رفتن به درون سر شما، و " ميزان کردن". "ميزان کنيد، کوک کنيد، و ترک کنيد"ميزد که 

شفافيت اعتقادات  و احيای Beatlesدر کنار بيتل ها . به معنی رسيدن به درک همه چيز است" بودن

Creedence Clearwater Revival موسيقی دانان هندی   هایآهنگ، بسياری از بزرگساالن جوان به

طيف گسترده ای از اين .  گوش ميدادندAli Akbar Khan و علی اکبر خان Ravi Shankarراوی شانکار 

  . به اصطالح جنبش جوانان به موسيقی سيتار گوش داده و مواد توهم زا مصرف ميکردند
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، اعتقاد روشن ضميری شخصیتعالی خويشتن،  شامل ،زين در دهه شصت ميالدیسبک زندگی جايگ

،  hippieکدام هيپی . به صلح جهانی، عشق آزاد، تمايل شديد به تغييرات اجتماعی، و رد کردن سنت ها بود

 The  کتاب تبتی مردگان  يک نسخه رنگ و رو رفته   چه کسی؟در سر نميپروراند به نپال را عزيمترؤيای 

Tibetan Book of the Dead انجام  که حرکتینميگذراند نظر ازاش نداشت؟ چه کسی در ساک دستی را 

 I و با آی چينگ  بيندازد آنوسط ابتدا سه سکه قهوه ای چينی با سوراخ مربع شکل در اينکه ندهد مگر

Ching  انجام دهد؟ چه کسی مسحور و شيدای کارلوس کاستاندا مشاورهCarlos Castaneda و تعاليم 

هوس درگير  يا کارت های فال گيری يا نمودارهای طالع بينی نبوده است؟ يا چه کسی Don Juanدون ژوئن 

گسترده، مرموز، غير تبديل به مقوله ای شدن در جادوگری و رفتن به محفل ساحر ها را نداشته است؟ جهان 

  .  شده بود–ر مرموز و معلمين دانا  ولی تنها با کمک ابزا–قابل پيش بينی، در عين حال قابل فهم 

 به جنگ زشت و منفور  نسبتاين شيدايی نسبت به هم معنويت و هم خارجی گرايی قطعا واکنشی

: مترجم(ابراز کسالت نسبت به ارزش های سنتی و خانواده های هسته ای  بی اعتبار، و دولت يک  بهويتنام و

بود که قرار بود شبيه به ) يشاناده گسترده يعنی همه خو در برابر خانو-مرکب از پدر و مادر و فرزندان

روبرو افراد جوان با پيچيدگی ها و امتيازات جهانی .  ها در قضيه همه چيز را به خرس بسپار باشندساطور

 همزمان همه چيز خارج از در عين حال  و ممکن بود در آن همه چيزو به پيش ميرفت ه با سرعتکبودند 

کسانی که برای تغييرات اجتماعی . شهروندان و پليس در خيابان ها به جنگ ميپرداختند. يدکنترل به نظر ميرس

و تا سازمان  Martin Luther Kingگرفته تا مارتين لوتر کينگ  Kennedy از کندی –تالش ميکردند 

يده ميشد آنچه که مجموعه صنعت نظامی نام.  برای قربانی شدن آماده ميگشتند– سياهانتندتر قدرتمندهای 

 ی نرم، لبخندی با سخنانیپس جای تعجبی نداشت که مرد. تهديد يک جنگ اتمی را يک احتمال واقعی ميساخت

  .  به اهتزاز درآمده به نظر برسد که جواب معما را داردیبا دستارو بر لب، آرام 

قه های نو هزاران هزار فر  به درونبرخی جوانان ما در برابر عضو گيریالجرم و به اين ترتيب، 

 فعال که در اين دوره از خيزش های اجتماعی و نابسامانی ها سربرآورده بودند آسيب  مآبمسيحی و شرقی

، مديتاسيون Children of God، فرزندان خدا Hare Krishnasفرقه هايی نظير هاره کريشنا . پذير بودند

، بنياد تونی و The Way International، راه بين الملل Transcendental Meditationمتعالی 

، رسالت The Love Family، خانواده عشق Tony and Susan Alamo Foundationسوزان آالمو 

به صورت فرقه های ، Unification Church، و کليسای اتحاد Divine Light Missionنور الهی 

 هدف قرار  را ميکردندجوانان، ابتدائا جوانانی که احساس غربت در ميان خانواده و محيطشانمخصوص 

  . دادند

 دست يافته و لذا خواستار تعهد، ی، و راه حلی، پاسخیهر منجی خود انتصابی ادعا کرد که به حقيقت

 شدن عمال منور، و متعالی، yoga، يوگا meditationواژه هايی نظير مديتاسيون .  شدسرسپاریفدا، و 

  .  شد١٩٧٠دهه  و اوايل ١٩۶٠تبديل به لغات معمول در اواخر دهه 

 hippiesعاقبت، سودا گران مواد مخدر و درندگان وحشی در ميان نسل ضد فرهنگ هيپی ها 

 خوانده commune کمون  برخی اوقات فرار کردند تا دسته هايی که از محيط خودبرخی. صدمات بدی زدند

 ميالدی ١٩۶٠ر طول دهه اين کمون ها که د.  را تشکيل دهندتعريف ميگرديد ، و با خصوصيت بی خيالیميشد
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 تنها در آمريکای شمالی  از آنها شايد دو يا سه هزار– ميالدی ظاهر گشت ١٩٧٠بارز شد و يا در دوره دهه 

  :فرقه ها در سه موضوع تفکيک شوند ميتوانند از –

  

 که هرم قدرت و منابع مادی charismaticفرقه ها توسط رهبران قوی يا کاريسماتيک  .١

کمون ها، در مقابل، تمايل دارند ساختار تشکيالتی را . يند تأسيس شده اندرا کنترل می نما

  . به حداقل رسانده و قدرت طلبان را خنثی يا اخراج نمايند

، يا manifesto آشکار به شکل يک کتاب، مانيفست کالم و بيانفرقه ها دارای نوعی  .٢

می نسبت به صلح و  هستند در حاليکه کمون ها تشويق به تعهد عموdoctrineدکترين 

 . آزادی کرده و از مؤسسات فرهنگی مادر رويگردان هستند

فرقه ها مرزهای غير قابل عبور ترسيم کرده، اعضايشان را به طرق مختلف کنترل  .٣

نموده، و به کسانی که ميخواهند فرقه را ترک کنند تحت عناوين بريده، مزدور و خائن 

 پول فراوانی نموده،رژی فوق العاده ای جذب حمله ميکنند؛ آنها اعضای جديد را با ان

را در  با عدم اعتماد نسبت به جهان خارج توأم خصمانه ای نظراتجمع ميکنند؛ و 

مانند گره هايی در شبکه در عوض، کمون ها . تشکيالت متحجرشان جا می اندازند

ردم مرزهای آنها پرده های قابل عبوری هستند که م. گسترده از ضد فرهنگ ها هستند

 به زيارتشان ادامه  در صورت تمايلنسبتا بدون اشکال از آنها رفت و آمد دارند، که يا

 جالب يا متفاوت،به جامعه ای که از نظر کمونی ها در صورت عدم تمايل بدهند و يا 

 تعريف به نظر ميرسد بر اساس ايناغلب کمون ها، .  تعريف ميشود برگردند شدهضايع

 بطور فزاينده ای در مقابل بسياری از فرقه ها. وجه جامعه مينمايندتهديد نسبتا کمی را مت

 . خطرناک هم برای اعضايشان و هم برای ديگران به حساب می آيند

  

بسياری از کمون ها به سرعت تحليل رفتند، زيرا آنها ارائه کننده امنيت، اميد، و ساختاری که جوانان 

جوانانی که به کمون ها جذب نشدند، يا زندگی کمونی را تجربه کرده و نااميدانه آنرا . جويای آن بودند نبودند

بسياری در درون فرقه های ظاهرا امن پاترناليستيک . ترک کردند، اغلب جويای راه حل های ديگر بودند

 از آن ه ها اين فرقعضو گيری شدند، کهماهرانه  secular مذهبی يا سکوالر Paternalistic) پدرساالرانه(

  . افزايش می يابندزمان به طرز حيرت آوری مضافًا

  

  

  فرقه ها گسترش دهنده آگاهی:  ميالدی١٩٧٠دهه . ٣
در حاليکه وارد دهه هفتاد ميالدی ميشويم، شاهد عصری هستيم که در آن آگاهی روانشناختی، 

االن جوان گفته شده بود که به بزرگس. وه انسانی نفوذ قدرتمندی می يابندگسترش هوشياری، و جنبش بالق

 ٩



 آيين: مترجم (nirvanaتجارب گسترش ذهنی، يا سفر ذهن، دوره جديد فنا و رستگاری و سعادت کامل نيروانا 

 رستگاری در اثر از بين بردن خواسته ها و شهوات و - پايان دوره های وجود و بازگشت به بودا- بوداهندو و

 موج فرقه ها، که بطور عمده متکی بر فلسفه نبنابراين، اولي. هد آوردرا به دنبال خوا) ادغام روح در روح کل

بود، بزودی جای خود را به گروه شده اعمال شگفت انگيز پذيرفته های شرقی که در آن مديتاسيون، يوگا، و 

ز ايدئولوژی های تعجب آور مجموعه ای ابا   مبتنی بر موضوعات روانی، گاههای نو مسيحی، سياسی، و

  .دادند

از گروه ها که در چند دهه گذشته سربرآورده اند، من انواع به منظور بررسی طبيعت متنوع بسياری 

 اين گروهها در خصوصدر توضيحات زير نام گذاری کرده ام که  دسته گسترده در چندبسياری از گروه ها را 

 دسته بندی و هيچ گروهی در بهرحال، هيچ.  آورده ام ميالدی ظهور کردند١٩٨٠ و ١٩٧٠که ابتدا در دهه های

 ياد شده در يک دسته لزوما در تعريف يک فرقه یهمچنين، همه گروه ها. تصور شوددرون آن نبايد قطعی 

 مفصل به منظور اجتناب از ارائه بحث .ه خواننده مشاهده خواهد کردميگنجند؛ برخی شامل ميشوند همانطور کن

، تحت شرايط مساعد، ميتواند توسط يک رهبر خود انتصابی به تاريخ اجتماعی و به علت اينکه محتوای آنها

  .  دسته بندی ها آورده شده اند اين درعنوان محتوای فرقه پذيرفته شود

  Transformational   تبديلی. الف
 ١٩٧٠تصوير ذهنی که ما ميتوانيم زندگی در آمريکا را به لحاظ روانشناختی ترسيم کنيم در دهه   

که هر يک از ما نسبت به تفاوت بود  بر پايه اين اميد )آمريکا (ترسيم روانشناختی جامعه ما. گسترده شده بود

 و ذوب شده در يک  ترهای فرهنگی، نژادی، و قومی حساس بوده و به تشکيل يک جامعه جمعی تر، اصيل

الج ها،  حساسيت بطور معمول در کترويج اينبعد از جنگ جهانی دوم، برنامه های . واحد کمک نماييم

 مقابله جو یاينها بزودی توسط گروههاسمينارهای آموزشی تجاری، و مؤسسات خصوصی يافت ميشدند، ولی 

کنجکاوی از دور خارج شدند، که تکنيک هايشان بر تغيير دادن انسان ها با سرعت بيشتر از طريق مقابله با 

 درون شما  بهکس و که به درون هر اين بود  آنانايده کلی. های آنان در گروه های کوچک متمرکز بود

  . دسترسی پيدا کنند

اين يک پيشرفت طبيعی برای گروه های فرقه ای و سايرينی که از تکنيک های بازسازی فکری   

، و گروه درمانی به ی، برخورداحساسی های حرکتبه تکنيک های روانشناختی از بود تا استفاده ميکردند 

حاال گروههايی که توجهات را . افزوده گردد اعضای جديد استفاده ميشد برنامه های تغيير رفتاری که برای

 ، سينانون Charles Dederichبرگشت از اعتياد چارلز ددريچ نظير برنامه آنانی بودند که جلب ميکردند 

Synanon،ترکيب درستی از دگرگونی شخصيتی و لحنی عجيب برای جذب پيروان ، و گروه های مشابه 

  . ندارائه مينمود

  Political   سياسی. ب
بطوری که آنها با تکيه بر قوانين دشوار انقالبی گروه های سياسی نمود کمتری از بقيه داشتند، 

 National Caucusسربرآورده در اين دوره جرگه ملی کميته های کار . بصورت زير زمينی بقا می يافتند

of Labour Committees ) NCLC( ونسرمونس ،Vanceremos، ارتش آزاديبخش سينبيونيز 
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Symbionese Liberation Army)  که خيلی زود تيتر روزنامه ها را بخاطر آدم ربايی پاتريشيا هرست

Patricia Hearstو همه سازمان های جبهه ايش مانند (حزب دموکراتيک کارگران )  به خود اختصاص داد

حزب اتحاد نو و ، )از آمريکای مرکزی خارج شود، و اياالت متحده توده ایسازمان کارگران شورشی، اتحاد 

و صور ) National Labour Federation) NATLFDکار وابستگان جبهه ايش، و فدراسيون ملی 

. بسيار ديگرش، نظير انجمن خانه سازان کاليفرنيا، کارگران مزرعه شرقی، و کارگران خدمات غربی بودند

جذب ايده آليست های سخت کوش با  جنبش های ضد جنگ و یبقايا  مياناين گروههای سياسی دست چپی از

  .ت اجتماعی خاتمه دهند رشد کردندکه نميخواستند به مبارزه شان برای تغييرا

:  برای مثال–نيز  که محققين بر آن برچسب گروههای شاخص دست راستی نهاده اند تعاليمبرخی 

 احضار شدن از سوی کالنتر ملزم بودند افرادی که در صورت: مترجم (Posse Comitatusگروه مسلح 

 LaPorte Churchکليسای مسيحی الپورته )  گروه مسلح دارای مجوز قانونی-به ياری کالنتر شهر بروند

of Christ ، مقاومت آريان سفيدWhite Aryan Resistance) WAR( اخوان سکوت، جبهه آمريکای ،

 The، منشور Aryan Nation، ملت آريان )Church of the Creator) COTCکليسای خالق  متحد،

Covenant) مبنی بر مخالفت با ١۶٣٨منشور پيروان کليسای پرزبيتارين در اسکاتلند در سال : مترجم 

 racist) نژاد پرست( های راسيست تراشيده، و کله )CSA(، شمشير و سالح لرد )کليسای اسقفی انگليس

skinheads )با برخی فرقه های  –) قو کش که سرهای خود را ميتراشيدندگروه رذل نژاد پرست چا: مترجم

  . افراطی کوچک در سراسر کشور ترکيب شدند

  تعليمات آگاهی بخشی گروه بزرگ. ج
تعليمات آگاهی بخشی "د گرد نوع جديدی از گروههايی که در اوايل دهه هفتاد ميالدی معروف شدن  

 به LGATگروههای .  پديد آمدند)LGAT) Large Group Awareness Training، يا " بزرگگروه

استراتژی درمانی که در گروه های بزرگ لحاظ تجاری فروشنده تفکرات عصر جديد و بازاريابی گسترده 

کشش اين گروه ها بر مبنای اين ايده بود که هر شخص ميتواند .  بودندتوسط غير حرفه ای ها عمل ميشد

 برخورد و روش های هيپنوتيزم برای برهم زدن تعادل جهان بينی آنها از گروه های. واقعيت خودش را بسازد

يک فشار متمرکز قوی برای تمام کردن کار و ايجاد انطباق و همنوايی مورد . شرکت کنندگان استفاده ميکردند

  . استفاده قرار ميگرفت

وردند بدست آ پيروان بسيار LGAT ميالدی، بطور خاص، تعدادی از گروه های ١٩٨۵ و ١٩٧١بين   

در طول سالها گروه های . بودند ميالدی فعال ١٩٩٠ دهه تاو برخی هنوز کسب کردند  متعاقبا رسوايی  البتهو

LGAT عموما اين گروه ها نامهايی . پيشنهادات خود را با استفاده از تعدادی نام های مختلف عرضه نموده اند

 Joséخوزه سيلوا (کنترل ذهن سيلوا ، ) John Hanleyجان هانلی(چشمه حيات : به اين شکل دارند

Silva( تمرکز مستقيم ،) گاوين بارنزGavin Barnes بايارد هورا با نام که Bayard Hora شناخته 

، تعاليم )Oury Engolzاوری انگولز (، يکتا )Stewart Emeryاستوارت امری (، تحقق گرايی )ميشد

و ) MSIA(نبش آگاهی درونی معنوی ، ج)W R.Whitten and K.B.Brownتن و براون يو(حيات 

توماس ويلهايت  (PSI، جهان )John-Roger Hinkinsجان راجر هينکينز (سيمنارهای ديدگاهی 

Thomas D.Wilhite( و مؤسسه اريکا ،Arica)  اوسکار ايچازوOscar Ichazo .( اين نوع خاص از
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عه ای که با جزئيات بيشتر در فصل به جهان تجارت يافت، واق گروه عصر جديد دسترسی قابل مالحظه ای 

  . بعدی به آن پرداخته خواهد شد

 Spiritual  معنوی. د
 عناصر مذهبی شرقی و غربی را با يک دوز قوی روانشناسی تغيير شخصيت ،يک گروه موفق ديگر  

. غيب گويان ارتقا يافتند و Talismanتجارب معنوی شخصی توسط طلسم گران . و عرفان ترکيب کرد

جادو، کارت های طالع بينی، خاکستر مقدس، حس های  ها، روغن ها، گوی های کريستال، چوب معجون

در برخی موارد شامل تماس  –، يوگا، ماساژ، و هرگونه کار بدنی )تعمق روحی(بصيرت و خلسه، مديتاسيون 

نطور که در هما. جهت هدايت اين گروه ها شدند استفاده فلوت نواز ابزاری برای –جنسی و حرکات جنسی 

اعتقادات کارما . ساير دسته بندی ها به اين صورت نيست، بسياری رهبران زن در اين دوره سربرآوردند

karma) در مذهب بودا و مذهب هندوها مجموع افعال هر شخص در عمرهای مختلف او که : مترجم

 روانشناختی، نظير تجلی، يا نسخه شرقی قضا و قدر و در پديده) سرنوشت او را در عمر بعدی تعيين ميکند

  . اساس ايدئولوژی های اين گروه ها بودند، زندگی های قبلی، و تولد دوباره، سرنوشت خوانی

، فداييان Bhagwan Shree Rajneeshگروه های معنوی شامل جامعه باگوان شری راجنيش   

بر اليزابت کلير ، کليسای جهانی و پيروزمندان به رهبری پيامSathya Sai Babaساتيا سای بابا 

Elizabeth Clare Prophet پيروان دوستی مستقر در کاليفرنيا و ساير گروه های مشخص راه چهارم که ،

  استوار استP.D.Ouspensky و اوسپنسکی G.I.Gurdjieff  تعليماتشان بر پايه کارهای گوردجيف

 ، يک A Course in Miracles  در معجزاتدوره ایو برخی و نه همه گروه ها پيرامون مطالعات ، بودند

 Helen با هلن شوکمان هسه جلدی که ظاهرا مکالمات عيسی مسيح طی يک دوره هفت يا هشت سال

Schucmanکه در آن زمان در بخش روانشناسی در دانشگاه کلمبيا ی روانشناس Columbia استخدام شده 

  .  شکل گرفتندبود

  

  

  سری و رفاهی، فرقه های روانشناختی:  ميالدی١٩٨٠دهه . ۴
، طبيعت برخی سازمان های فرقه ای نيز ميکندهمان طور که فضای اجتماعی و اقتصادی تغيير 

 شامل فرقه های  که ميالدی، انفجار فرقه های جديد بوجود آمد،١٩٨٠از اوايل تا اواسط دهه . ميشودعوض 

خی اوقات فرقه های تجاری ناميده برکه (روانشناختی، يا روان درمانی، گروه های سری، و گروه های رفاهی 

  . ميشد)ميشوند

  Psychological   روانشناختی. الف
کردند، ) مربوط به روانشناسی(= مردم بيشتر و بيشتر شروع به گير افتادن در فرقه های روانشناختی   

 و يا غير حرفه ای که در آنها يا حرفه ای ها گمراه شده و روابط چند گانه با مشتريان يا بيماران برقرار ميکنند

در هر دو حالت، روابط فرقه ای برقرار شده و درمانگران يا شبه . ها گروه های درمانی تشکيل ميدهند
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 بعضی . ظاهر ميگردند،معشوقدرمانگران بصورت صاحب خانه ها، کارفرمايان، مشاوران اقتصادی، و 

را آنها کارهای روزمره خانه  زندگی ميکنند، وارد شده و با آنها به محل درمانگران اوقات بيماران تحت درمان

به فصل هفت . ( پرداخت ميکنند هم که زندگی آنها را هدايت ميکند پول مستمرییانجام ميدهند، و به رهبر

  .)برای جزئيات بيشتر در خصوص فرقه های درمانی مراجعه شود

  Occult   یسّر. ب
ميل گسترش  مبتنی براين گروه ها اساس . ند ميالدی نيز افزايش داشت١٩٨٠گروه های سری در دهه 

 معنوی که در feminism و فمينيسم آغاز شد ميالدی ١٩۶٠بودن که در دهه و مخفی  سری شديد درباطنی 

 که در نظر آنها یگروه های سری طرفدار عناوين.  بودجنبش های زنان در همان زمان و بعد از آن رشد کرد

 هوشياری و  حس شامل جستجو برای روش های مخفی برای تغييربودند، کهرمزگونه مينمود پنهان، مخفی، و 

  . ميشد تجارب مربوط به آنبوجود آوردن دکترين های مخفی برای تبيين وجود و 

 شامل گروههايی بسا بيشتر و فراتر از آنهايی ميشود که به عنوان شيطانی، occultismسری گرايی 

جديدترين گروه های سری حول و حوش جذابيت . شناخته ميشوندجادوی سياه، غيب گويی، و طالع بينی 

عقايد آنها اغلب، ولی نه هميشه، . اصالت های مرموز، کتابهای جادو، و فرمول های مخصوص شکل گرفته اند

  .  حقير شمردن مذهب رايج، خصوصا مسيحيت استشامل 

 Anton LaVay Churchگروه های سری در طيفی از فرقه معروف کليسای شيطان آنتون الوی 

of Satan ست : مترجم( و معبد ستSetمايکل آکوينو )  در مصر باستان به معنی مظهر بدی بوده است

Michael Aquino’s Temple of Set گرفته تا هوسرانان منفرد شيطان گرا و سری گرايان ديگر قرار 

 در اين دوره سربرآوردند و نيزست ها  تکان دادن د با اعمالی مثلجوانانی با آداب مذهبی سری و. ميگيرند

  . مرتکب شده اند که اعمال حيرت آور و جنايی شدمعلوم هم برخی 

شخصی که خودش را .  ميالدی پرطرفدار شدند١٩٨٠کاناليزه کردن هم کامال در اوايل تا اواسط دهه 

که قرن ها قبل ميزيسته  يک عنوان يا فردی از جانب، که ست يک ماشين صداقاعدتا  نامدکاناليزه کننده می

برداشت . ور اقتصادی، سبک زندگی، و غيره می دهد صحبت ميکنداست ولی رهنمودهای تازه در خصوص ام

. من اينست که کاناليزه کردن بازسازی و نام گذاری جديد بر روی همان فعاليت قديمی احضار ارواح است

آنها جلسات خود را در اتاق های تاريک يا نيمه . ندميکنبا مردگان ارتباط برقرار البته احضار کنندگان روح 

 ارتباط استبا عزيزی که در زمان حيات کسانی که در جلسه شرکت کرده اند مرده تاريک برگذار کرده و 

نسخه عصر جديد اين قضيه از اشاره به مرده بودن سوژه اجتناب ميکند و کاناليزه کننده اما . برقرار مينمايد

پديده .  ميگيرد معمولی و نه از مردگانشخصيت های برجستهويزيونی است که پيام ها را از مانند يک آنتن تل

کسانی که از . مينمايدکاناليزه کردن، گوش دادن به صدای فردی از قرنها قبل را خيلی خوشايند و جالب 

نمود يک فرد ، بلکه ره بشنوندکاناليزه کردن استفاده ميکنند قرار نيست صدای يک روح را از پشت قبر

.  به گوش ميرسد است،هزاران سال قبلاز ارای قدرت جادويی برای برقراری ارتباط، معموال قدرتمند که د

 ٣۵٠٠٠ شخصيتی Ramtha ادعا کرد که از جانب رامتا J.Z.Knight برای مثال نايت جنجالی کاناليزه گر

  . ساله صحبت ميکند
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   Prosperity   رفاهی. ج
ظاهر شدند که ميالدی، تعدادی فلوت نواز ١٩٨٠ط اقتصادی در اواخر دهه با سخت تر شدن شراي

 ذهنی را ارائه ميکردند، که اکثرا به عنوان بخشی از ايده خود اينطور عنوان رفاه و آسودگیبرنامه های 

 گروه.  شخصی را به همراه خواهد داشترفاه و آسايش ، که تفکر مثبت همراه با آگاهی روانشناختیمينمودند

 مؤسسات تجاریبه شکل  اغلب  در حال حاضر  ميالدی شروع به رشد کردند، و١٩٩٠های رفاهی در دهه 

برخی به شکلی  با استفاده از اين موضوع charismaticبرای مثال، برنامه ريزان کاريسماتيک . هستند فعال

هبر اداره ميشد اغفال بزرگساالن جوان کارگر را برای وارد شدن در وضعيت زندگی گروهی که توسط يک ر

 که معموال در خصوص اعتماد، جمع گرايی و ساير موضوعات، با استفاده از ادبيات و اعمال تجربی ميکنند

اين روش ها اعضا را وابسته به .  ميکندروانشناسانهکار   ، بالقوه انسانی و گروه های برخورد کنندهحرکت

  . مينمايدعنصر مرکزی برای هم روابط و هم مايحتاج زندگی 

اعضا ارتباطشان با خانواده . عاقبت شرايط بر آنهايی که در فرقه های شناخته شده هستند غالب ميشود

 گروه قرار داده، سوابق کاری خدمتشان و دوستان قديمی شان قطع شده و تمام وقت آزاد و پول خود را در 

 وقت بيشتری برای رهبر و گروه،  نتيجتا ميشوند که به کارخود را ترک کرده و در مشاغل سطح پائين مشغول

شگفت انگيز بحث تغيير شخصيت که قبال در اعضای گروه های . و وقت کمتری برای دنيای خارج دارند

  .  کامال رايج شده است هممشاهده شد حاال در آنهايی که در اين گروههای فرقه ای کوچکتر زندگی ميکنند

  

  

  مثال های فرقه های جديد. ۵
، که هم مشابه و هم متفاوت ی ميباشد فرقه های جديدبيجایر در مورد دو زن، بيانگر نفوذ تجارب زي

ما نگاهی به . افراد با فرقه های جاافتاده و شناخته شده دارنداز درگيری شناخته شده  گسترده تری است که 

  .  می اندازيم)رشد خويشتن (فرقه رفاهی و فرقه خود ارتقايی

  

مواجه  و با آينده ای  شده بود تنها وو دو ساله، اخيرا طالق گرفته چهل Triciaتريشيا 

، و او پس انداز خوب پيش نرفتطالق او ترتيبات .  که برايش برنامه ريزی نکرده بودگرديده بود

  که بود در يک بوتيک لوازم آرايش کوچکفروشنده يک او که. داشتن  همشخصی قابل توجهی

او در يک . تری پيدا کند و لذا تعاليم و آموزش بيشتری نياز داشتکرد الزم است شغل بهمياحساس 

يک آگهی ديد که مربوط به يک سمينار بر پايه کشفيات راه های جديدی   coffee shop کافی شاپ 

 ،برای انسان جهت تفکر بود که هر فردی را قادر ميساخت تا جدا از هر اتفاق سياسی يا اقتصادی

در آگهی قول داده شده بود که هر فرد می آموخت چگونه پول، قدرت و . دخود را بدست آور يتموفق

  ."بياموزيد و نه بر پايه نياز دارايی موضعفکر کردن را از " اشاره شده بود که . کسب کندعشق 
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وقتی تلفن . او هم بودکدر عين حال کنجبرای تريشيا موضوع آگهی يک معما شده بود ولی 

مالقات در يک خانه با مبلمان شيک بود که حدود . واند همان شب شروع کندزد، به او گفته شد که ميت

 رهبر گروه، حدودا پنجاه و پنج ساله بود که لباس Glendaگلندا . بيست زن و پنج مرد حاضر بودند

ود که جذاب، خوش  حدود چهل ساله بJonathanهای گرانقيمتی به تن داشت؛ شريکش جاناتان 

گلندا با جذابيت .  به تريشيا و ساير شرکت کنندگان توجه و رسيدگی ميکردو ودمينمبرخورد، فريبنده 

به کسانی که حاضر .  که چگونه همه ما جمع کنندگان پول، قدرت، و عشق هستيمتدريس کردخاصی 

بودند گفته شد که دليل اينکه آنها به خواسته هايشان نرسيده اند اين بوده است که آنان تصميمات خود 

  .  گرفته اند و دارايی از موضع غناو نهموضع فقر را از 

تريشيا بزودی در دام اين کلمات تخصصی و پيچيده افتاد و نسبت به شانس های جديد در 

گلندا تمامی آنچه را که حاضرين نسبت به انجام آنها در هفته های . کردميزندگی اش احساس هيجان 

هر سمينار پانزده دالر . ی تريشيا را هم منظور کردآينده متعهد بودند را مطرح نمود و بدون معطل

چنين موعظه کرد که رفاه يک گلندا . خرج بر ميداشت، در حاليکه قيمت ساير مالقات ها متفاوت بود

مقوله مربوط به ذهن است، که يک نفر ميتواند راهی برای ماده کردن پول زمانی که نياز دارد پيدا 

ستان سابق که به فقر می انديشند قطع رابطه کرده و وقت آزاد خود را اعضا متذکر شدند که با دو. کند

  . فقط با گروه بگذرانند تا فکرشان درست شود

از او خواسته ميشد . تريشيا کامال در اين قضيه درگير و البته فقيرتر از هر زمان ديگری شد

کس خوراک می  که هرمهمانی : مترجم(که در تمامی جلسات متعدد شرکت نمايد که از شام توشی 

در . شب مخصوص فيلم سينمايی را شامل ميشدگرفته تا ) آورد و همه از خوراک همديگر ميخورند

اين فيلمها گلندا خانه های بزرگ با استخرهای شنا که توسط ساير اعضا بدست آمده بودند را به 

گلندا کرد که طی آن بزودی تريشيا شروع به گرفتن تدريس خصوصی از . شرکت کنندگان نشان ميداد

 ذهنی به او آسودگیگلندا او را هيپنوتيزم کرده و تمرينات آرام گرفتن و نفس کشيدن را برای توليد 

هنوز چيزی نشده تريشيا تا دويست دالر در هفته به گلندا ميپرداخت و حسابی زير بار . آموزش ميداد

 از تمامی ظرفيت کارت اعتباريش و ساير بستگانش پول قرض کرده وقرض رفته بود که از مادرش 

در اين نقطه، گلندا به تريشيا گفت که به خانه بزرگ آنها نقل مکان کرده و با .  بودنمودهنيز استفاده 

  . گروه زندگی کند

گلندا . تريشيا تمامی اثاث خانه و ساير اشياء قيمتی و همچنين خودرويش را به گلندا داد

 اعضا درست فکر ميکنند، بهتر از هر زمان اين موضوع که ثبات ادليلی برترتيبات را تمامی اين 

وقتی بعد از حدود دو سال . بر می شمردديگر زندگی ميکنند، و در آسودگی ذهنی کامل بسر ميبرند 

مادرش يه اش خواهد بود تحت فشار گذاشت، تريشيا مادرش را برای گرفتن آنچه که ادعا ميکرد ارث

آن  بفهمد تارخی از اعضای سابق فرقه ها برد که به تريشيا کمک کردند تريشيا را برای ديدار با ب

تريشيا تصميم . گروه يک فرقه به اصطالح رفاهی است که در واقع بر فقر و نداری او افزوده است

  . گرفت که ديگر به سراغ گروه نرود
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 داشت به من  تحت درمان قرار روانیکه در يک کلينيک Mary Joدر يک مورد ديگر، ماری جو   

  که بر روی رژيم غذايی" سبک زندگیارتقاء"از يک تجربه چندين ماهه با يک فرقه او . ارجاع داده شد

  . متمرکز بود عبور کرده و باز گشته بود

تا در يک پروژه کنترل وزن خواسته شده بود آشنای معمولی از ماری جو توسط يک 

وع اگر چه مبهم بود ولی بهرحال توضيحات اين موض. مجانی، علمی، و آزمايشی شرکت نمايد

 جو بزودی تحت ماری. اينطور القا ميکرد که دانشمندان روش های آموزشی جديدی ابداع کرده اند

درمانگر روشن "يک ماهيتا  طرف مربوطهتأثير مرد و زن رهبری گروه قرار گرفت و پذيرفت که 

آنها وی را متقاعد . قبول کردنامه هايشان رای وارد شدن به بربرا  دعوت آنها  لذااست و" ضمير 

 او ديگر با توجه به اينکه. کردند که شغلش را ترک کند و وارد برنامه کوچک کنترل وزن آنها بشود

 اين برنامه برای درمانگری برابر در ،، نهايتا خودرو، پس انداز، و تمامی متعلقاتش رانداشت درآمدی

   . واگذار کرد، نمايددنبالکه از وی خواسته بودند طبيعی 

اينکه تعداد ديگری از کسانی که عضو گيری شده  در حاليکه هر روز چاق تر ميشد، کما

بودند، ماری جو همراه با گروه به يک شهر کوچک دور افتاده نقل مکان کرد که در آنجا با دو رهبر 

ظر آنها سعی داشتند سطح با خانواده و دوستان که از نهرگز گروه زندگی ميکردند و متقاعد شدند که 

ادراکات آنان را کاهش دهند رابطه يا نامه نگاری نداشته باشند زيرا بيرونی ها از راز اين دوره 

بيست ساعت برنامه روزانه ثابت بود که چهار تا پنج برنامه تمرينی شامل . آموزشی آگاهی ندارند

ماری جو . ره های تنفس عميق بودساعت تمرينات هيپنوتيزم و خود هيپنوتيزم بعالوه بسياری دو

صحبت کند " صوتدرون  "که  در گروه صرف ميکرد و آموزش گرفته بود  را همساعتهای اضافی

  . بشنود" صوتدرون  "و 

عضوگيری شده ها تعليم ديدند تا سيالب های بی معنی نامنظم را در شکل آوازهای ريتميک 

عبير توسط رهبر زن گروه که ظاهرا يک تعبيرگر ت جهتبه هم ربط داده و اينها را با صدای بلند 

زمانی که ماری جو تعبيرات روزش را دريافت ميکرد، به او دستور .  بود فرياد کنندماهویدانای 

 در وهم وارد ميشود سرش بيرونداده ميشد که هر آنچه را که شنيده است را با تصور اينکه از 

  . ميشنويد" صوتدرون  " يادش مانده بود حاال به عبارت ديگر، آنچه از تعبيرات به. بياورد

ماری جو در حاليکه در خالل تکميل اين قضيه بود، مدام سرزنش، تحقير، و گهگاه تهديد به 

در خالل اين .  پايه شروع کند مراحلاخراج از گروه ميشد و يا به او گفته ميشد که بايد مجددا از

در يک با يک بليط ين ترتيب پايان پذيرفت و نهايتا رابطه او با گروه به ا. پروسه، او روانی شد

  .سراغ پدر و مادرش فرستاده شداتوبوس گذاشته شد و 

 هستند و توسط هزاران نفر از تماما خيلی معمولمتأسفانه ، داستانهايی نظير ماری جو و تريشيا   

 اين چنين افرادی که از يک .ندميشو شنيده  روانی هستند و ساير حرفه ای ها مدامکسانی که در کار درمان های

  . ميگردندشناسايی و راهنمايی توسط اين گروه تجربه فرقه ای صدمه ديده اند و خانواده آنها 
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  دليلی برای نگرانی. ۶
مبادرت همه سازمان های مذهبی، رشد شخصيتی، خود ياری، يا روانکاوی راديکال اينطور نيست که 

اما بهرحال . بنمايند تکنيک های فرقه ای برای فريب و مجاب کردن افراد به استفاده از کنترل ذهنی يا ساير

که واکنش های مردم عادی و مالحظه  ل برای نزديک به دو دهه بوده اند مراکز بحث و جدبرخی سازمان ها

نگرانی عمومی بر روی نحوه عضو .  برانگيخته اند١٩٧٠در اواسط دهه به ميزان قابل توجهی رسانه ها را 

اعمال ميشد  بر روی اعضا توسط برخی گروهها  کهری، تغيير شخصيت، و ايجاد نابسامانی های هيجانیگي

  . ه بود در بعضی از گروه ها بروز کردیتسبک زندگی با فرهنگ متفاو مشخصا .بودمتمرکز شده 

 و بوجود  درونی فرقه هايی که حدود ربع قرن يا بيشتر در ميان ما بودندتغييراتطی ساليان، جدا از 

در گذشته، .  هم در نوع افرادی که از فرقه ها بيرون آمدند پديد آمدتفاوتهايیآمدن انواع بسياری از فرقه ها، 

عضو در آنها بزرگساالن جوان از فرقه هايی که در دوران دانشگاه و يا بالفاصله بعد از فارغ التحصيل شدن 

انان، و بزرگساالن جوانی که به درون گروههای فرقه ای حاال، بچه ها، نوجو. گيری شده بودند خارج ميشدند

شکلی  با هيچ چرا که آنان ويژه بودند کمک  دريافت محتاج بهکه به جامعه عادی باز ميگشتند  بودندجذب شده

بعالوه بنا بر تجربه .  آشنايی نداشتند بودندزندگی به غير از روش زندگی داخل فرقه که در آن پرورش يافتهاز 

 آنان با جوامع بزرگتر، برخی از آنان تجارب کامال غير معمول و بدی را تحمل ميکردند که آنان را محدود

موضوع ديگری که به همان اندازه مشکل آفرين است اينست . برای زندگی در خارج از گروه غير آماده ميکرد

ه بعضا پانزده تا بيست و پنج  ککسانی از اين گروه ها خارج ميشوند،  همکه خيلی از اعضای فرقه ای مسن تر

اين افراد به احتمال زياد هيچ پشتوانه اجتماعی ندارند، خانواده . سال از عمرشان را در فرقه ها هدر داده بودند

. و آنها ايده کمی نسبت به اينکه چگونه خود را منطبق نمايند دارندآنان اغلب مرده و يا کامال با آنها غريبه اند، 

 تجربه آنرا در بخش سه مورد بررسی قرار پس ازربوط به فرار از محيط فرقه و بازسازی من اين موضوع م(

  .)خواهم داد

آنچه امروز مشاهده ميکنيم ادامه حضور گروه های سازمانيافته و يا اشخاص منفرد در جامعه است 

. دشان استفاده مينمايندکه از نفوذ بی اندازه بر روی ديگران برای کسب کنترل و قدرت پول و دارايی و فرد خو

همچنين در حاليکه اين گروه ها به عنوان فرقه يا گروه هايی که از پروسه های بازسازی فکری استفاده مينمايند 

بی جا، نفوذ بازی های اعتماد به نفس، کالشی، نفوذ ، شيادی نظير نيز هاشناخته ميشوند، مصداق های بارز آن

اين . از عناوينی هستند که در خصوص آنها بکار گرفته ميشونديره غير معمول، فريب، کالهبرداری، و غ

 که يک گروه يا فرد با استفاده از آن سايرين را مجبور را نشان ميدهد واقعيت پشت پرده راه و روشی عناوين،

ميکند که به نفع سوء استفاده گر و در جهت استثمار فريب خورد است، اگر چه به وارد شدن در برنامه ای 

ستثمار شده ممکن است ابتدا، يا حتی برای مدت طوالنی، فکر کند که قضيه غير از آن چيزی که واقعا هست ا

  . ميباشد

در  را  و فرهنگ دائما در تغيير فرصت طلبانی هستند که زمان،رهبران فرقه ها و هنرمندان شيادی

 بقا می يابند چون خود را ،تفاده گراناين سوء اس.  شرايط روز برپا ميکنندباخيمه خود را متناسب  و ميابند
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مارمولک دم دراز و درخت پيما که می تواند : مترجم (chameleonآفتاب پرست منطبق مينمايند و چون مثل 

بنابراين، برخی اوقات ما فرقه ها . مدام رنگ عوض ميکنند) رنگ بدن خود را تغيير داده و با محيط جور شود

ص سالمتی، برنامه تعليمات تجاری، طرح های زود ثروتمند شويد، و سمينار را بر پايه مد های روز در خصو

 فرقه های بنيادگرای مذهبی، گروه های  بصورتهای ارتقاء روابط ميابيم؛ يا در خصوص برخی ديگر

  .  نفرت، گروه های طول عمر و غيره ظاهر ميشوندهويت يامديتاسيون شرقی، گروههای 

  داده و آنها راولی تاجران ماهر کلمات ميدانند چگونه دگمه افراد را فشار. ايده ها می آيند و ميروند

بنابراين .  و به چه نحو سيگنال های خود را بفرستند تا واکنش دلخواه را در شنونده بوجود بياورندروشن کنند

اد بوجود می ده سال قبل، کلمات کليدی که واکنش مثبتی در افر. کلمات رمز نيز در طول زمان تغيير ميکنند

گسترش بيداری، متعالی، متحول، تاريخی، صلح، رشد، آورد عبارت از جامعه، ارتباطات، خالقيت، آگاهی، 

امروزه، کلمات کليدی که . بودند) بديل (Alternative، اعتراف، و آلترناتيو )افسردگی (Stressاسترس 

، اعمال قدرت، بيداری معنوی، الگو، توسط فرقه ها و سوء استفاده گران انتخاب ميشوند عبارت از برش

  . رهبر، جشن، و سرچشمه استفرشتگان، خويشتن، هويت، قربانی، راهنما، 

طی ساليان، فرقه ها نشان داده اند که خودشان تم های متفاوتی دارند، و تغيير زبان آنها راهی است 

  Sirenنی بوسيله آواز سيرن ها ولی همانطور که برخی دريانوردان در افسانه های يونا. که مدرن ميشوند

  Odysseus اوديسه به همان طريق هم برخی نظير ،به طرف کشتی شکسته کشيده ميشدند) حوری دريايی(

ما بايد مستمرا مراقب . دادندمی گوش های آنها را از شنيدن باز داشته و نجاتشان ) قهرمان اسطوره ای يونان(

ما بايد بدانيم که چه زمانی .  استفاده شوند باشيمافراد زود باور کلمات رمز جديد که ممکن است برای فريب

  . است) پری دريايی(کلماتی که ما را نرم ميکنند تا دنباله روی کسی شويم آواز يک سيرن 

  

  

  ....ادامه دارد 
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