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وز ادعایت مدعیر شخصیتأث یبررس  یمهدو یان در بر

 1مرتضی عبدی چاری
 2رادمحمود ملکی

 چکیده
که به شاخصه یدیجد حوز « انیمدع یشناستیشخص» ی، رفتار یهااست 

پهردازد. یان مهیمهدع یاجتمهاع یکردهایو رو ی آنهاشیدایپ یعوام  و بسترها
کههه شههام  الگوهههایژگههیانگِر آن دسههته از ویههب« تیشخصهه»  یهههای افههراد اسههت 

 یتیشخصههه یههههایژگهههیآنهاسهههت. شهههناخت و یو رفتهههار یعهههاطفی، ثابهههت فکهههر
کهه ایهن ، اهمیهت بسهیاری دارد، شهانبهروز ادعهای یههاینههو زم« انیمدع» چرا

کنهد یرا وادار مه آنهها دهد ویالشعا  قرار مشان را تحتتیشخص، امور بنیادین
کههرده و بههرایاقعههت ویشخصهه  یتی دروغههیخودشههان شخصهه یشههان را فرامههوش 

گاه گهاهی، شخا مدع یادعا یبسازند. البته  ههم در  یدر روان و روحیهات و 
گههاه، ت منحههرفش ریشههه داردیشخصهه گفتنههی  .از هردوسههت یهههم معجههون یو 
د  شهوم یهن پدیهدرمان و مقابله با ای، و عمل یفکر یهاشهیر ییشناسا، است

 کرد.را آسان خواهد 
کلیدی  واژگان 

کام، جامعه، تیمهدوی، مدع، تیشخص  ی.سرخوردگ، کوزیسای، نا

                                                        
 محقهق در جایگهاه هیلهت علمهی پژوهشهگاه علهوم و فرهنهگ اسهالمیه . دکتری الهیات و معار  اسالمی علوم و قرآن و حهدی 1

 (.m.abdichari@isca.ac.ir) )نویسنده مسلول( پژوهی()پژوهشکده مهدویت و آینده قم

 .(m.malekirad@isca.ac.ir) . استادیار و عضو هیلت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم2
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 مقدمه
ت یا شخصههیههشههخا  یخودشههان را بههه جهها، متفههاوت یهههازهیههبهها انگ یافههراد، خیدر طههول تههار

 یههم اشخاصه یدنده اما در مهواردید خود رسیات پلیبه ن، شتر مواردیکردند و در ب یمعرف یگرید
که با علم و دانش گر یرا خنثه آنها توطله، در جامعه بودند  مهردم  یداریهو ب یکهرده و باعه  افشها

شههوند و مسههلمانان دلسههوز را بههه مههی یانههد. مههدعیان دروغههین باعهه  انحههرا  جامعهه  اسههالمشههده
کههمیههاندازنههد. ازحمههت مههی  ، ؟مهع؟تیههبش و مشههتاق بههه اههه یانههدافههراد سههاده یاطالعههن افههراد از 

کههرده واسههتسههو   یکننههد و هههر روز بههه ادعههایاطههرا  خههود جمههع مهه« دیههمر»را بههه عنههوان  آنههها فاده 
گاهیم یان خود لباس تازهیدروغ ق خهواب و یهاز طر یگهاه، ات مجعهولیهق روایاز طر یبخشنده 
ان دچههار جههه  مرکههب یاز مههدع یاعههده، انیههن میههبههه. در ایق علههوم غریهههههم از طر یو زمههان، ایههرط

گروه یهستند. ا گذشهته یبهران  کهامی خهود در  ای ن عمهِ  ناجوانمردانههیدسهت بهه چنه، جبهران نا
که باور اصلیقدر غرق میزنند و آنیم کننهد! شان را فراموش و به باور دوم اعتقهاد پیهدا مهیشوند 

کهه بهاور نخسهتاین افراد می ، ایهن حقیقهت را امها بهه خهاطر تکهرار دروغ، شهان درسهت اسهتدانند 
 کنند.فراموش می

گونهه انحرافهات مبهارزه بها ایهن یهان راهیاز بهتر یک، ین افرادیا یتیشخص یهاشهیناخت رش
کیهها یتیشخصهه یهههایژگههیان ویههب، اسههت. بنههابراین ق و مطالعهه  عملکههرد یههد بههر تطبیههن افههراد بهها تأ

ن مقالههه یههاز اهههدا  ا، ادشههدهیمههوارد  ی  و بررسههیههشههان و تحلشههبرد اهههدا یان معاصههر در پیمههدع
گروه برداشته شود. یمقابله با ا یبرا یگام مهم، ن عوام یشناساندن ااست تا با   ن 

 «تیشخص»مفهوم 
مرتبههه و درجههه ی، بزرگههوار، شههرافت یبههه معنهها« شههخا»از مههاد   یمصههدر جعلهه« تیشخصهه»
( برای ایهن لفهظ در اصهطالحات 5855، 5ج :4522، معین ه40475، 8ج :4525، )دهخدا .است

معنههای ، چههه در ایههن بحهه  مهههم و ضههروری اسههتشههده اسههت. آنمعههانی متفههاوتی ذکههر ، گونههاگون
بیش ، شناسان در بح  از شخصیتشناسی است. روانبنابر اصطالح قرآنی و روان« شخصیت»

کهه فهرد را از افههراد دیگهر متمههایز ههای فههردی توجهه دارنههده یعنهی ویژگهیاز ههر چیهز بههه تفهاوت  هههایی 
اتفهاق نظهر ، ق ایهن واژهیهف دقیهشناسهان در تعرروان، رو نیاز ا( 502 :4520، )حبیبیان .کندمی

 شود.شناسان اشاره میف برخی از روانیبه تعار، ندارند. در ادامه
 ند:یگوینسون و همکارانش میتال اتکیر

کهه نحهو  سهازگار یهاوهیاز رفتار و ش ینیمع یالگوها، تیشخص شهخا  یتفکر است 
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 (25، 5ج :4575، )اتیکسون و دیگران .کندین مییط تعیرا با مح

 معتقد است:، تین شخصیگذار مطالعات نوانیبن، گورن الپورت
کههه رفتارههها و افکههار  یتنهه _روان  یهههاسههتمیاز س ییایههسههازمان پو، تیشخصهه فههرد اسههت 

 (40 :4575، راس. )آلن ا .کندین مییخاق او را تع

گ  سد:ینویلفورد میج. پ. 
 است. یتیفرِد صفات شخصمنحصربه یالگو، تیشخص

کت  میچنین رهم  د:یگویموند 
کههه فهرد در مههوقعآن ینههیبشیامکههان په، تیشخصه ، خهاق انجههام خواهههد داد یتیچهه را 
 (و)هم .کندیفراهم م

کاملی ارائه می، شخصی های کتابسند  یاما نو  دهد:تعریف 
کهه شهام  الگوههای ثابهت آن دسته از ویژگهی ، بیانگرِ شخصیت ههای فهرد یها افهراد اسهت 

 (5 :4575، )آلن ا. راس .ستآنها عاطفی و رفتاری، فکری
کر کله»به « تیشخص»م از یقرآن  ُکه    یْعَمهُ  َعلهیکند: ر مییتعب« شا ْعَلهُم   ُقْ  

َ
ُکْم أ ِکَلِتِه َفهَرب ُ شها

ْهههدى
َ
 .دانسههته اسههت« ُخلههق»عالمههه طباطبههایی آن را بههه معنهای  و (70)اسهرا :  َسههبیال  ِبَمهْن ُهههَو أ

 نویسند:می« ُخلق»دربار   نمای  الحکمهایشان در ( 534، 45 ج :4520، )طباطبایی
 .شهوند مهی صهادر آن از، درنهگ و تأمه  بهدون و سههولت بها افعهال کهه ملکه  نفسهانی
 (027 :4572، )طباطبایی

کههه تعریرسههیجههه مههین نتیههبههه ا، گفتهههبهها توجههه بههه مطالههب پههیش بهها « شههاکله»ف مفسههران از یههم 
 است.سنخ هم، شناسانف روانیتعار

کهههه  کهههه بهههه  یدیهههنوپههها و جد حهههوز « انیمهههدع یشناسهههتیشخصههه»شایسهههت  ذکهههر اسهههت   اسهههت 
 ان یمهههدع یاجتمهههاع یکردههههایو رو ی آنههههاشهههیدایپ یعوامههه  و بسهههترهای، رفتهههار یههههاشاخصهههه

کل  قرآنهه، ن نوشههتهیهدر ا« تیشخصهه»پههردازد. لهذا مههراد از یمه شههخا  یشناسههپیها تیهه یهمههان شها
 است. یمدع

 یشخص مدع یدر ادعا رگذاریتأث یهاشهیر
کهههه ایهههن پهههیههههانههههیزمشیپهههی، بهههرای شهههخا مهههدع ، ههههانههههیزمشیی وجهههود دارده بهههه طهههوری 

که شخصیدهند و او را وادار میالشعا  قرار مت او را تحتیشخص اش را فراموش یت واقعیکنند 
قهدر در کنهد و آنکهارش را شهرو  مهی، دیهپل یبسازد. او بها فکهر یتی دروغیخود شخص یکرده و برا
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که به مرحل  باور میاش غرق میپردازدروغ  رسد! یشود 
گهههاهی، شهههخا مههدع یادعهها یگهههاه، گفتنههی اسههت ت یهههم در شخصههه یدر روان و روحیههات و 

گاه، منحرفش ریشه دارد کهز یهمهار اسهت و بایب، از هردوسهت. مهورد اول یههم معجهون یو  د بهه مرا
رسههان بیار خطرنههاک و آسههیمههورد دوم بسههرده یههشههده و تحههت مراقبههت قههرار بگ یمعرفهه یدرمههانروان

  یبسهی، ت ملهیهامن یروههایخصهوق نبهه، همه  جامعهه، فیهن طیهمقابلهه بها ا ید بهرایاست و با
 رد.یصورت پذ یمتشک  از دو امر قبل ید عملیامر سوم هم با یشونده برا

 د  شهوم رایهن پدیهدرمهان و مقابلهه بها ای، و عمله یفکهر یههاشههیر ییشناسها، شایان ذکهر اسهت
کرده بدین روی  .پردازیمان مییمدع 1یشناختروان یهاشهین پژوهش به ریدر ا، آسان خواهد 

 یشناختشۀ روانیر
کههیابییان درمیمدع یها و عملکرد بعضوهیش، با نگاه به رفتار  یخاصه یاخهتالالت روانه آنهها م 
گر به ب قابه  توجهه  آنهها کهه آمهار _ یانیبهه مهدع، میکنهکشهور مراجعهه  یروان یهامارستانیدارند. ا

که ادعاهایخوریبرم _است  ب دارند و در ادعای خود چنهان جهدی و مصهممند یب و غریعج یم 
ریشهه در ی، ن اخهتالل روانهیهشهوند! ایدانش میمان آورده و جزو مریا آنها مردم به، که در مواردی

کمهک  ین معضه  اجتمهاعیههها مها را در درمهان و رفهع اشههین ریا یین افراد دارد. شناسایگذشت  ا
 کند.یم
کمبود شخص1  یت. 

کههام کههام« آسههتان  تحمهه »، ههها و شههداید زنههدگییافههراد در مقابهه  نا حاصههِ  ی، متفههاوتی دارنههد. نا
کهامر انسهانیههشکسهت و تحق کهودک یهههایهاسههته نا کههام یدوران  ی، اسههیسی، ههای اقتصههادیو نا

رواشهده  یرههایو تحق یتمهاعمختلهف اج یههاتیهدر فعالیی، زناشو یشکست در زندگی، اجتماع
کهنش، مختلهف یههاگهران در حهوزهیاز جانهب د یدر طول دوران زندگ افهراد  یرعهادیغ یههابهه وا

 (52، 4ج :4575، )اتیکسون و دیگران .انجامدیم
کهههههه صهههههرفا  در راسهههههتایان دروغهههههیك از مهههههدعیهههههههههههر  یتأمههههه  در ادعاهههههها   ین در عصهههههر حاضهههههر 

 از ، ن ادعاههههایهههاز ا یاریدههههد بسهههینشهههان مههه، شههوندیمطهههر  مههه یو اخالقههه یمهههال یههههاییسههودجو
کههام کههه از آن بههه  یزیههن همههان چیههرنههد. ایگینشههلت مهه یدر طههول زنههدگ ییهههاینا احسههاس »اسههت 

که اینیکننده بدیر میتعب« عقد  حقارت کهه  یت درونیشخص، گونه افرادن معنا   ندارنهد و ههر جها 
                                                        

پدیهده یها نظریهه بهرای ، فراینهد، کنند  هر نو  رویدادشناختی و مشخاای در روانعلم مربوط به هر زمینه« شناختیروان. »1
کیهد بههر نقهش روان کهه متأ فرهنههگ ، )پورافکهاری .مکههن اسهت وجههود داشهته باشههدشناسههی در مقابه  مفههاهیم ضهمنی دیگههری 

 (4587، 5ج، پزشکیشناسی و روانجامع روان
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 رند!یگیجا را مرنگ همان، روندیم
کهرده و ، از سوی دیگر برخی افراد دارای آسهتان  تحمه  بهاالیی هسهتند و از ایهن مشهکالت عبهور 

که باشندگری پرداختهبه اصالح کجا  ، کهه در وجودشهان هسهت ینهانیبه خاطر اطم، اند. آنان هر 
گهروه  یشان محکم و استوار است و چهر  پنهانیهات مستقلی دارند و حر یشخص ندارنهد. امها 
کههه هههر جههاهسههتن ییهههاانسههان، اول گهههان چهههره عههوض ، از همههه وحشههت دارنههد، برونههد یید   نا
مهار هسهتنده ین افهراد معمهوال  بیهسهتند. ایقائه  ن یتیچ شخصهیشان ههیخوِد واقع یکنند و برایم

کودک یمانند انسان کمبود  یکه در  به دنبال جبران  یسالاست و در بزرگ بوده یتیا محرومیدچار 
 ؟ع؟شهود. امهام صهادق یفتگیخودشه یمنجر بهه نهوع یدر بزرگسال تواندین عقده میآن هستند. ا

 د:یفرمایم
ا ْ   م  ُج    مم ر   ر  ب   ک  ْو  ت 

 
ر   أ ب   ال    جت   ة   إم

ل   ا لم م ه  د  ج  هم  یفم  و  ْفسم  (1511  ،137 ،6 ج :7219 ،ییکل) ؛ن 
کههه در ضههمیر خههود احسههاس هههیچ فههردی تکبههر نمههی  کنههد مگههر بههه خههاطر ذلههت و حقههارتی 

 کند.می

کارهای متکبرانه می، لذا حقارت نفس افراِد خودشیفته بها توجهه ، روکشاند. از این انسان را به 
 شههان جامعههه را بههه دنبههال اهههدا  توخههالی، برنههدکههه غالبهها  از هههوش بسههیار خههوبی بهههره مههیبههه ایههن

کهرده تها از ایهن طریهق آنها کشانند و عواطفمی کهه دراز جامعهه، را به سمت خود تحریهک  آن  ای 
که مورد پسند عامه است و باعه  انتقام بگیرنده لذا دست به ادعاهایی می، کنندزندگی می زنند 

 افزایش محبوبیت او در جامعه خواهد شد.
 ی. سرخوردگ2

کهاری و سههیر آمهدن و بهی 1«سهرخوردگی» رغبهت شههدن از آن در لغهت بهه معنههای مهأیوس شهدن از 
از  یاحسهاس ناشه» یبهه معنها یشناسهطالح رواناما در اصه (44825، 7ج :4525، )دهخدا هاست
 «.است یقبل یها  شکستیافتن به هدِ  مورد نظر به دلیدر دست  یناتوان

کهه بهه وضهعیخوربرمی یامروزه به اشخاص خواهنهد مثه  یبلکهه مه، سهتندیت موجهود قهانع نیم 
خودشهان را ههم امها راه رفهتن ، گام بردارند یگریخواهند مث  دیم ین افرادیگران باشند. چنید

 ،خواهنههد بشههوندیچههه هههم مههشههوند و آنینمهه، تواننههد باشههندیچههه مههآن یعنههیکننههد! یفرامههوش مهه
کنههده لههذا دسههت بههه اقههدامات شههان را فههراهم مههییدیههزمینهه  ناام، ن امههریههتواننههد بشههوند. اینمهه 

گهاهینامتعار  م گوشهه یههم دچهار افسهردگ یزنند و  گفتنهی را برمهی یریهگشهده و  ، اسهتگزیننهد. 
                                                        

1. Frustration 
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 برند.یرن  م یمارین بیان از ایاز مدع یاریبس
 کههه در آن بههه سههر  یممکههن اسههت از درون خههانواده و در اجتمههاع یمههارین بیههو  ایامهها شههرو  و شهه

کههه آن فههرد هههم در یشههخا تههأث یبههرا یزمههان یرد. سههرخوردگیصههورت پههذ، برنههدیمهه ر مخههرب دارد 
 به نفسش را از دست بدهد. ت نکند و اعتماد یاحساس امن، جامعه و هم در خانواده

 یخانوادگ (الف
کامیها از خانه شرو  مانسان یتیرشد و نمو  ترب تهأثیر بهدی بهر ، تیهای دوران طفولیشود و نا
گذاشت. فرزندان طالق  یسالدوران بزرگ کودکیخواهد  از آن محهروم  یا بدسرپرست هر آنچه در 

کهودک یسالدر بزرگ، بودند ت یهکهه در دوران طفول یبهه ههر شهک  ممکهن بهه دسهت خواهنهد آورد. 
ک یههق تحریههاز طر یگههردده حتههیگههران مههیبههه هههر شههک  ممکههن دنبههال محبههت د، دهیههمحبههت ند

کههردن بههه جهها_  یعواطههف مههذهب ، قیههن طریههتهها بتوانههد از ا ی _نههیت دییههک شخصهه یماننههد ادعهها 
کسب کودکمحبِت  کند.ینشد    اش را جبران 

کتاب  ن مسللهیا کتهاب در پاسهخ  شانااتیهای روانزمینهدر  مطهر  شهده اسهت. نویسهندگان ایهن 
کههه: چههه عههاملی در بههه وجههود آوردن شخصههیت جامعههه نقههش و سهههمی دارد؟ ، سههتیزبههه ایههن سههؤال 

کودکی می کهه والهدین بها فرزندشهان در داننهد و ایهنیکی از آن عوام  را تأثیرات و نقش والدین در 
 (557، 5ج :4575، )اتیکسون و دیگران .اندتربیتی مناسبی نداشتهبرخورد ، کودکی

گشهته یکه دچار اختالالت روان یآمار افراد ن ینامناسهب والهد یاز رفتارهها یناشه، انهددر جامعه 
کودکانشان بوده است و کثهر یهدال یاند. بها بررسهشده یط خانه سرخورده و منزویدر مح آنها با    ا

کهههیابیههیدرمهه، انیمههدع یقههاتالن و حتهه، نمعتههادا، ان از خانهههیههفرار کههودکی خههوبی  آنههها م  دوران 
ی سهطح شههر ههایها و بازپرورساده در زندان یوجویتوان با جستین مسلله را میاند. انداشته

 به دست آورد.
کودک گر  رد یهگیدر ذههنش شهک  مه یرفتهار، ردیهر و سهرزنش قهرار بگیهاز همان ابتدا مورد تحق یا

شههود و ی  مههیتبهد ین فکههر بهه بههاور ویهدن سهرزنش اسههت و بهه مههرور زمههان ایشههنق یهشههه الیکهه هم
کههودک یرگههذار اسههت. فههردیمهها تأث یدر سراسههر زنههدگ، میکههه بخههواهنیههبههدون ا بهها  یکههه در دوران 

ر شههده و یپههذبیار آسههینههده بسههیدر آ، شههودیرو مههخههانواده روبههه یاز سههو یدیشههد یهههایسههرخوردگ
کهه در فضهاچ، افتدیز به خطر میاش نندهیآ گرفتهه اسهت. در واقهع ههر نهو  رفتهار  یرا اخهتالل قهرار 

کودکههان کههنشیدر آ، بنههدد و بههر اسههاس آندر ذهنشههان نقههش مههی، منفههی یهها مثبههت بهها   یهههانههده وا
گذشهته هنجارشهکن یکه افهراد بهه خهاطر شهرا یدهند. در مواردیاز خود نشان م یا منفیمثبت  ط 

 کهههه در  یفهههرد، آنهههان اسهههت. در ایهههن روش یخوداظههههار، کیهههن عمههه  و تکنیبهتهههر، شهههوندیمههه
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گذشهته اسهت یافته و فردیط سالم رشد یشرا ار متفهاوت یبسه، که دچار معضهالت و خهاطرات تلهخ 
 کنند. یعم  م
کرد. او از دو همسرش جهدا شهد و در حهال حاضهر بها همسهر یسه همسر اخت« آرمان _  »خانم  ار 

 یاش آمهده بهرایبه خواسهتگار ؟س؟ه زهراکند فاطمین حال ادعا میکنده در عسومش زندگی می
از  یادیهکند! عد  زمی ین ادعا را علنیاما ا، داند دروغ استیکه منی! با ای؟جع؟فرزندش مهد

در اطهرا   یاخانهه، کنهد ین خانم با حضرت زندگیکه انیا یبرا یزنان دورش جمع شدند و حت
کردنهههد. سههههپس ادعههههایقهههم بههههرا  حضههههرت را مطههههر   یمالقهههات بهههها حضههههرت و دلبهههر یش درسههههت 

که: من با دیم د: تمهام لحظهات یهگویتهر شهدم! او مهکیهچه  سال به ظهورم نزد، « »دن یکند 
کنهار همسهرم هسهتم یلحظهات یهسهتمه حته« ؟جع؟امام زمهان»اد معشوقم یام به یزندگ ، کهه در 
کههه بههرایقههدر در ادعههان خههانم آنیههاد اویههم!... ایههبههه  ک بههاور یههبههه ، ن مسههللهیههاو ا یش غههرق شههده 
 کرد!ین ادعا را تکرار میای، ریبعد از دستگ ی  شده است و حتیتبد

کههامی، ن عملههین بهانهه  دسههت زدن بههه چنههیم اولههینههیبین زن مههیهها یبههه زنههدگ یبهها نگههاه در  ینا
که سخن ایاطراف .ازدواجش است کردنهد و بهه او دل یان نیز  ، بسهتندشان را بهدون مطالعهه قبهول 

کشانده و بیبه ااو را  کردند.یماریبه ب یایمارین ورطه   اش اضافه 
 یاجتماع (ب

گههاهیههها و اممیسرشههار از بهه، جامعههه  مشههکالتی، و اقتصههاد یمههات فرهنگههینامال یدهاسههت و 
گرسهنگیجهاد مهیافهراد جامعهه ا یرا برا یفراوان یو روان یروح   ینهه را بهرایزم، دیشهد یکنهد. فقهر و 

کههرده همهه یبههه مههال مههردم و نههاامن دسههتبرد زدن، عقههد  حقههارت طههور نیدر جامعههه را فههراهم خواهههد 
 یهههایو ناهنجههار یافسههردگ ینههه را بههرایزمی، فرهنگهه یهههایو ناهنجههار یبنههدوباریبهه، ابتههذال
 کند.یجاد میا یرفتار
فههرق قائهه  ی، اجتمههاع یدر برخوردههها ؟مهع؟و امامههان معصههوم ؟ص؟امبریههت نکههردن سههنت پیههرعا

کمشدن مسلوالن در موا کمبود شخص ییهاخل آنها،  به یتوجهجهه با افراد جامعه و  ت یمانند 
 را مههورد مههذمت قههرار داده اسههت.  ییگههوو تملههق یچاپلوسهه، اسههتهزا، کنههد. اسههالمیجههاد مههیو انههزوا ا

ق  یچاپلوس، زیزبان تمسخرآم  یکه به صورت قلبه یدر حال، زی به زبان آورده شودیچ یعنیو تمل 
کههار قصههد سههودجویههبههه آن اعتقههاد نداشههته باشههد و بهها ا ش را یخههو یو اجتمههاع یو منههافع مههاد یین 

کنههد کههرنیهها ایههو ، حفههظ  گههروه از افههراد را یههم ایکههه قصههد تمسههخر داشههته باشههد. خداونههد در قههرآن  ن 
کرده است.  مذمت 

کاظمیدحسیس» کهه تملهق و چاپلوسه یانیاز مدع یکی« یبروجرد ینین  را  او، انیهاطراف یاسهت 
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کشههانده اسههت. او سههواد طلبگهه  یجههذب مخاطههب بهها وضههع یامهها بههرا، نداشههت یبههه ورطهه  انحههرا  
همهراه ، فیات نو اما ضهعیاز روا، ند مخاطبانیخوشا یشد و برایرون ظاهر میآراسته و معطر در ب

کهرد. بعضه یدانیهکه مرنیتا ا، گفتیسخن م یعرفانر شبهیبا تفس ن یهاز ا یدر اطهرا  خهود جمهع 
د یهجد ین سهرآغاز زنهدگیهدانسهتند! و ایاهلل مها یهکردند و او را در مرتب  اولید میاو را تمج، دانیمر
کهه  یشهده بهه طهور ؟جع؟بهر ارتبهاط بها امهام زمهان یش مبنهیگسهترش ادعاهها ین شهخا بهرایا

بههه خههاطر ، مجهالس یبعضهه یماندنههد و حتهیدن او منتظههر مهیهد یهها بههرامنهد سههاعتمهردم حاجههت
 د:یگویشد! او مبرگزار می یدر سالن ورزش، تیجمع یفراوان

که بیقدر زِت جلس  من آنیدوست داشتم جمع مهردم  یدان انقهالب و آزادین میاد شود 
گههر شههما جلههوگ کههنم. ا کههه یدر جلسهه  بعههد، دیههکردینمهه یریجمههع شههوند و برنامههه اجههرا  ام 

کههه اسههتادیمهه یجههور یعنههیافتههاده ین اتفههاق مههیهها، سههیزدهم رجههب بههود جهها ههها ومیشههد 
که نگاه مینداشت. ا  بردم.ینم لذت میبیم، کنمین ِتزم بود. اآلن 

کههه: بههه فههرضیههدر پاسههخ بههه ا یو کههافیههجمع، ن سههؤال  کههه معلومههات   یت جمههع شههونده شههما 
گفت:ینداشت  د! 

کههه بحهه  علمهه، ُخههب  ههها درآوردم. ین آخههریههرا ا ین اسههالم سههنتیههکههردم. اینمهه یمههن 
خوانهدم. دعها را یم سهاعت دعها و توسه  مهیم. نیبگو یشناسخواهم اسالمیگفتم مینم

ك یههم داشهتم. خالصهه  یسرودم. صوت خوبیخواندم. خودم هم شعر میوار مدکلمه
که بیم یکار  شدند.یها جذب مها و بدحجابشتر التیکردم 

 د:یگویگر مید یاو در جا
گالب و زعفران م گرفتاران مهیقرآن را به صورت مدون با  آمدنهد یدادم. مهینوشتم و به 

 از عههرش آمههده ، دهههدیمهه یخههوب ین دعهها چههون بههویههکردنههد ایال مههیههگرفتنههد. خیو مهه
گفهت: شهما مههدیهاز مر یکی یاست. حت زدم و  ید! امها مهن لبخنهدیهسهت یدان بهه مهن 

 نگفتم. یزیچ
 یگههریت دیانهدازد و شخصههیپوسههت مهه یمهدع، انیههف و تملهق بههه قصههد اسهتهزای اطرافیههبها تعر

خواهههد شههد و  یجههاد انحههرا  در شههخا مههدعیاز عوامهه  مههم در ا یکههیمسههلله ن یههخواههد شههد و ا
کرد.یاو و د یر زندگیمس در زمهان معاصهر وجهود ، ن دسهتیاز ا ییهانمونه گران را دگرگون خواهد 

که شخص  کرده است. یزیرهیتمسخر و تملِق اطرافیان پا، تش رایدارد 

کام3  (frustrationt) ی. نا
کهه راه دسهت ، افتهدیهابی بهه آن بهه تهأخیر مهیشهود یها دسهتبسهته مهی، یهابی بهه ههد هنگامی 

کهههامی بهههرای فهههرد روی مهههی  دههههد. ایهههن سهههدها ممکهههن اسهههت درونهههی و یههها بیرونهههی بهههر سهههر راه و نا
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جههای پههدر و مههادر و هیههابی بههه هههدفش قههرار بگیههرد. امههر و نهههی نابهههههای فههرد بههرای دسههتکوشههش
کهه بهر از جمله محدودیت، مشکالت دیگر مانند تبعی  نژادی یا جنسیتی ههای اجتمهاعی اسهت 

گههاهی نیههز محههدودیت و موانههع از سههوی خههودش اسههته ماننههد معلولیههت فههرد تحمیهه  مههی شههود. 
جها آدمهی را از رسهیدن بهه هداری ناپسهند و نابهها و یا خویشتننداشتن بعضی از توانایی، جسمانی

 شهان انتخهاب ههایراتهر از توانهاییههایی فخهود ههد  دارده لذا ایهن نهو  افهراد بهرایهدفش بازمی
کامی میمی  .(457، 5ج :4575، کسون و دیگرانیاتشوند )کنند و لذا دچار نا

کام کهه بهه یسهوق مه یایالنفس را بهه وادفیانساِن ضعی، ان زندگیو شکست در جر ینا دههد 
مههوارد بهها شههتر یممکههن اسههت در ب یریههگن انتقههامیههرده ایههگههران انتقههام بگیاز د، واسههط  آن شکسههت

 یقهو یهمان ادعا را به صهورت احساسهات،   در آن شدهحقدر ممشرو  شود و آن یی واهیادعا
کند. ایبه د در درون ، که دارند یحافظه و استعداد فراوان، ن افراد به واسط  هوشیگران منتق  

کم کرده و با خود همراه مافراد  کامآنها،  ل یکنند تا به وسیاطال  نفوذ  و شکست را تحم   یآن نا
کنند.ی  ا جبران 

افههراد آن جامعههه از ، تههر باشههدرد. هرچههه جامعههه سههالمیههگیدر جامعههه شههک  مهه ت انسههانیشخصهه
ت افههراد بههها داده نشههود و بههه یکههه بههه شخصهه یاآرام برخوردارنههد. در جامعههه یسههالم و طبعهه یروحهه

کهه یهآیمهبهه وجهود  یتیههای شخصهگونهه، توجهه نگهردد ی آنهاهایهنجارها و ناهنجار  از یکهید 
و  یتینارضهای، ت نسهبیهاحسهاس محروم یاست. شخا مهدع یجاد و پرورش انسان مدعیا آنها

را  یقوم یهاتوده، ن احساسیکند. ایم یها برده و آن را درونتیان قومیاحساس ضرر خود را م
ن احسهاس یهزانهد. ایانگیت برمهیهرفهع محروم یك مجموع  محروم و تحت سهتم بهرایبه عنوان 
 یهیزداتیهکند تا از خود محرومیت باشده لذا تالش میت محرومیواقع بیانگر تواندیت میمحروم
 زند.یم یاجتماع یهایشود و دست به ناهنجاریز میگرجامعه، رو نیکنده از ا

ن اسهت. بتهول بهه لحهاظ یان دروغهییکهی از مهدع، «شیهبتول درو»معرو  به ، ب _خانم بتول
 و  یهههیگراو موههههوم یپرسهههت  خرافههههیبهههر تهههرو یش را مبنهههیههههاتیهههفعال 4578از سهههال ی، فقهههر مهههال

کرد. او در قسمت یاستفاده از اعتقادات مذهبسو   د:یگویش میاز ادعاها یشرو  

کههههار« یافعهههه»موکهههه  و همههههزادی بههههه نههههام  یمههههن دارا _ کههههه هههههر   م یبههههرا، بخههههواهم یهسههههتم 
 هدهدیانجام م

 هششم حضرت منمار یارتباط دارم و  ؟جع؟من با امام زمان _
 هکنمدهم و شر  جن را از منازل دفع میماران را شفا مییب _

 هب ارتباط دارمیبا عالم غ _
 االرض و ارتباط با ارواح دارم!یالسما  و طیقدرت ط _
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کارها یبتول برا کنهدنیها یدست داشته و براش َده همیانجام  از ، کهه مهردم را جهذب خهودش 
 کرد:یر استفاده میز یشگردها

کهردن تسهبی، عطرافشهان، شیهد بهه ماننهد دراویدن لباس سفیپوش _ دادن ، ح مراجعهانیمعطهر 
 هگرانیارتباط با همزاد د یین توانایچنموکالن و همزاد است و هم یکه دارانیز ایطلسم و ن

گناهان و رد  مظالم از مردمیجر، حد، الناسن و اخذ پول به عنوان حقییتع _  هم  

کمك بهه مسهجد جمکهران و ههمافت پول یدر _  یههاابهانیدر ب ین سهاخت مسهجدیچنهجهت 
 هی امام زمان؟جع؟قم برا

کرده استیهد، و پرد  منزل دخترش را ید شام عروسیخر _  ه  موکالن عنوان 

کف منزل چ ییهاپول _ انهد و مها دهیههها را مهوکالنم چنیهد: ایهگویده و سپس به مهمانان مهیرا 
 همیرا ندار آنها حق  دست زدن به

کیدر مهمان _ انهد گفهت: مهوکالنم آوردهیخت و او میریرون میپول ب، ف و دامنشیها از داخ  
 کس ندارم.چیاز به پول هیو من ن
ه نمهوده و از افهراد یهخهود ته یدست براتوانست ده هم، دارد ییکه سواد در حد راهنمانیاو با ا

ک ؟مهع؟اما عاشق ائمه، اطال کم اد بهه چشهم یهدر جامعهه ز، ن دسهتیهنهد. مهواردی از اسو استفاده 
 زنند!یدست به قت  نفس م، ن افرادیاز ا یبعض یخورده حتیم

گههاه ن یهها یز باشههد. مسههبب اصههلیههن یو تههوهم یتوانههد جعلههیت مههیههن احسههاس محرومیهها یالبتههه 
 گران باشد. یاز سوی د یتواند القائاتیم، پردازانه بودنالیبودن و خ یساختگ
 ن بهههههره را بردنهههد. در طههههول یشهههترین موضههههو  بیهههاز ا« انیههههفاطم»، تیان مههههدویان مههههدعیهههم

 را  یتههههالش مضههههاعفی، غههههاتیتبل یاز ابزارههههها یریههههگبهههها بهههههره یمبلغههههان فههههاطم، ن سههههالیچنههههد
بهه ، انیلیبه زعامهت اسهماع، امیشبرد قیبا هد  پ« قوم بربر»ِت یگسترش احساس محروم یبرا

 یقها ازقهوم بربهر در شهمال آفر یاسهیو س یفرهنگه یههاتیهمحروم یشهگیانجام رسهاندند. طهر  هم
ار مهؤثر یبسه« یداهلل المههدیهعب»ِت یك قوم بربر و اعتقاد آنان به مهدویدر تحر، گوناگون یهاراه

کارساز بود.   1و 
 یشیپر. روان4

اسهههت. واژ   یعهههیرطبیغ یت روانهههیوضهههع ی( بهههه معنهههاPsychosis) 2کوزیا سهههایههه یشهههیپرروان
                                                        

گراباره ترجمه: صفورا فضه « پیشرو یا در اوج، هنر فاطمیان». برگرفته از: مقاله 1 کتهاب خهدمات اسهماعیلیه اولگ  کهه در  اللههی 
کادمی سلطنتی ایران برای فلسفه.550-582، به فرهنگ اسالمیه ویرایش سید حسین نصر   ه منتشرشده توسط آ

که در آن تفکر و هیجان چنان مخت  می2 که شخا به میزان زیادی تماس خود را با واقعیت از . اختالل روانی شدیدی  شود 
 (283، 5ج، شناختیهای روانزمینه، )ریتال. اتیکسون و ریچارد س. اتیکسون و ارنست ر. هلیگارد .دهددست می
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کلمهههه یهههاز ترک« کوزیسههها» ت یوضهههع ی" بهههه معنهههاosisروان و " ی" بهههه معنهههاpsyche" یونهههانیب دو 
کههه حالههت یعههیرطبیغ یت روانههیوضههع ی  شههده اسههته و بههه معنههایتشههک یعههیرطبیغ  یهههااسههت 

 ت است. یقطع ارتباط با واقع ینوع ی آنهاژگین ویتریاصل یول، ردیگیرا در بر م یمختلف
گو یحهالتی، پزشهکدر اصطالح روان« یشیپرروان» کهه اغلهب بهه صهورت یروانهی را  از دسهت »نهد 

شهود یاطهالق مه یاختالالت روان یکوز به انوا  جدیشود. سایف میتوص« تیدادن تماس با واقع
گاهی  انیهذو  توهممار ممکن است دچار یبآنها،  که در طول شود. این شخا بر اختالل خود آ

کهامی اسهت، ندارد و خود را از جههان خهارج سهازد و بهرای خهود و بهه سهلیق  جهدا مهی، کهه لبریهز از نا
کههه در آن خههود را قههادردنیههایی خههاق مههی، خههود ، هوشههیار، آزمهها)رزم .کنههدمطلههق فههرض مههی آفرینههد 
4528: 545) 

مهار یشهخا واقعها  بی، شهیپرز دارنهد. در اخهتالل روانیت نیک اختالل شخصیکوتیگاه افراد سا
کههار خههود ههه و ، شههدت و ضههعف اسههت یدارا یمههارین بیههنههدارد. ا یرتیگونههه بصههیچاسههت و دربههار  

 ییار بهاالیبسه یب هوشهیضر، ن افرادیا ستند. غالبیشرفته قاب  درمان نیپ یهااز جنون یبعض
 دارند! 

 هایی دارنده مانند:نشانه، گونه افرادنیا
 هشوندی  تفکر و حر  خارج میبارها از ر یعنیزننده سامان حر  میهناب _
گفتارشان _  هسامان و آشفته استهناب، رفتارشان هم مانند 

 هشودمشاهده می آنها در ارادگی و سکوتبی، عالئم منفی مانند انزوایی شدید _

گهوش خهود مه ییهاتوهم _ کهار را انجهام بهده و یهد: ایهگویمه یاوله یشهنونده صهدایدوگانهه در  ن 
 هد: انجام ندهیگویم یگرید

گههاهیگویمههانیهههذ _ گههاهیش را همهه  مههردم مههیهههاانیهههذ ینههده  اوقههات قابهه  فهههم  یفهمنههد و 
گرا یبه سو یاعده، ن خاطریسته به همین  هکنندیم دایش پیاو 

کثر شش ماه طول بکشد.ید حداق  ین ادعا بایاستمرار ا _  ك ماه و حدا
ممکهن اسهت ، کننهدیمه یرویان پین نو  مدعیکه از ا یمعموال  افراد، کهنینکت  قاب  توجه ا

 ر باشد:یتواند مسائ  زیعقد  حقارت م یا عقد  حقارت باشند. عام  اصلی یزیرنجنودچار 
 هع شده استییتض یا  به نوعشان در اجتمحق   _
 هدهندینم آنها به یگاه خاصیدر جامعه جا _

کودک _  هبرآورده نشده است آنها ازین یدر دوران 

کنهههههار مهههههدع ، آنههههههاشهههههدهو بهههههاألخره احساسهههههات سهههههرکوب _  ، پورافکهههههاریدههههههد )یقهههههرار مههههه یرا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 .(575، 4ج :4525
 کند:یکوز به دو صورت بروز میسا یماریدر ب یاساس یژگیو

 ی از تفکر درست(:ان )اختالل ناشیهذ (الف
که با منطهق 1«انیهذ» گهروه، عقید  باطلی است  کهه شهخا  _ قابه  اصهالح نیسهت و اعضهای 

گروه است در آن عقیده با او مشترک نیسهتند. ایهن نهو  اخهتالل بیشهتر در بیمهاران  _ متعلق به آن 
کهمشاهده می« اسکیزوفرنی» دلخواه شخا است از او دریهغ  شوده وقتی زندگی واقعی چیزی را 

مشهههکالت و ، آیههد تههها امکهههان مههدارا بههها مسهههائ پههردازی بهههه سهههراغش مهههیههههذیان و خیهههال، داردمههی
گههردده از ایههن  زمینه  هههذیان بههر طبهق نیازههها و مشههکالتی محتهوا و پههس، روفشهارهای روانههی فهراهم 
که فرد به آن مبتال بوده است  (575، 4ج :4525، )پورافکاری .است 

کهه بهه رغهم وجهود شهواهد ینادرسهت یههایشههافکهار و اند، افراداین  ک یدارنهد  از نادرسهت  یحها
ممکهن  یورزده حتهیح بهودنش اصهرار مهیکنهد و بهر صهحین میقیفرد آن را باور داشته و ، بودنشان

کند خ کنهد فرسهتاد  یا فکهر مهیهبها دارد! و یناز یار ظهاهریکهه بسه یدر حهال، باسهتیز یلهیاست فکر 
ت دربههار  یههچههاره اسههت! آنههان چنههان بهها قاطعیو ب یک شههخا عههادیههامهها ، اسههت یوتمرسهه  و ملکهه

کهه بههیرند و ادعا میپذیرا نم یچ منطقیگر هیند و دیگویخود سخن م یادعا و  یوحه آنهها کنند 
گرفتهههیبههه سههرعت تحههت تههأث،   منفعهه یههروح یکههه افههراد دارا، شههودیالهههام مهه   یه ویشههب، ر او قههرار 

کارشوند و ممکن است یم انجهام دهنهد!  یر و قابه  تهوجهیهگار چشهمیبسه یههایحاضر شوند فدا
کارشناسینمون  ا   2د.یان متعدد دیروان مدعیتوان در پیرا م ین نظر 
کههه آن را الهههامیههنسههبت بههه ادعاههها ا یرش مردمههیاز عوامهه  پههذ یکهه، یگههرید یاز سههو ی، ن اسههت 

 یهههامارسههتانیکههه اآلن در ب _ یشخصهه، داننههد. بههرای نمونهههیمهه یو مطههابق دسههتور مههاورائ یبههیغ
کرد: من نظر _تهران است  یروان کهکشهانیهت فقیه  والیادعا  شهان در دور  یام! اهها نوشهتهه را در 
ات بهه سهخنران، از رطسای جمهور یکی کهر  او موجهود  یسهخنران یههاشهد و عکهسیدعهوت مه یبه 

کنفههرانسیاسههت. او چنههد کشههور دعههوت  یهههاههها و دانشههگاهن بههار در  شههد! یبههه صههحبت مههسراسههر 
کههه حتههیدیههفهم، انش صههحبت شههدیههخههانواده و اطراف، بهها او ید: وقتههیههگویپزشههك معههال  او مهه  یم 

خهود بها  یههایکردنهد! او در سهخنرانیدعوت م« پرفسور»که از او به عنوان  یپلم ندارده در حالید
 چنههان باصههالبت و محکههم صههحبت آن یش پرفسههوریههف سامسههونت و ریههک، انههدازغلههط یاافهههیق
که افراد را تحت تأثیم  کرد. یداد و مسحور خود میر قرار میکرد 

                                                        
1. Delusion 

گفت: 2 گر به آنها می». آقای بروجردی در اعترافش  که ا کربالستگفتم اینمریدان من چنان به من اعتقاد داشتند  حاضهر ، جا 
کنند!  «بودن جانشان را فدا 
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  انیگههههذارد مههههردم متوجههههه هههههذین اشههههخاق نمههههیههههبههههاالی ا یب هوشههههیضههههر، گفتنههههی اسههههت
 گفتن او بشوند.

 ها هستند:یژگین ویا ین اشخاق عموما  دارایا، با توجه به موارد ذکرشده
 هبودن اعتقادش دارد یبه واقع یاعتقاد حتمان یهذ یشخا دارا _
کرده و تمهام اعمهال او  یبرا یاالعادهار فوقیت بسیدش اهمیعقا _ او دارد و بر تمام رفتار او اثر 

 هدهدیر قرار میرا تحت تأث
کهههههردیرا نمههههه یانیمهههههار ههههههذیعقایهههههد ب _  ، پورافکهههههاری) .تهههههوان بههههها بحههههه  و اسهههههتدالل اصهههههالح 

 (570، 4ج :4525
 ح(:یاز درک صح یاختالل ناشتوهم ) (ب
کی یتجارب حس یعنی 1«توهم»  ییدن صدای( ندارنده مانند شنی)واقع یکه منبع خارج یا ادرا

کسه کشتن  خهواه ، ههامهار بهه تمهام محهرکیب، کیکوتیمهار سهایدههد. در بیرا مه یکه به فرد دستور 
ک یخود را به صورت  یهاست ادارکیحساس بوده و قادر ن، داشته باشد یا خارجی یمنبع داخل

 دار انجام دهد. یمعن یالگو
 :چنین ادعاهایی دارد، یکی از مدعیان دروغین، «ب _جعفر»
گردانش چن یکیاو به _  گفته:یاز شا  ن 

کهههودک کوهسهههتان داشهههته یعالقههه  خاصههه یمهههن از  کهههه بهههه  ییاز روزهههها یکهههیام و در بهههه 
کههه ، کوهسههتان رفتههه بههودم گرفتههه اسههت و  ینه در بههاالیك سههفیههمتوجههه شههدم  سههرم قههرار 

مههن موضههو  را بهها ، ن اتفههاقیههق آن بههه بههدن مههن وارد شههد. بعههد از ایههاز طر یخاصهه یرویههن
کهه در روسهتا یفرد کهرج مه یبه نام دکتهر معرفهت   یعلهوم بهاطن یباشهد و دارایگرمهدره 
گذاشتم و ایدر م، است گفتند: ایان  کلمه   یرو قسهمتیهن نیهشان به من  ال الهه »از قهدرت 
کلمه   «اال اهلل خ بهه بعهد ی. از آن تهاریامنهد شهدهآن بههره« یال»بوده و تهو فقهط از قهدرت 
که روح خود را به پرواز دربین قدرت را پیمن ا کردم  کهس را یچنهاورم و همیدا  ن روح ههر 

کنمه یم، که بخواهم  . نم...یباطن او را بب یعنیتوانم رصد 

 کنند.یمطر  م« آسمان»نام خداوند را با اسم  _
کههه مهه یمههدع _ شههان بههه پههرواز ز روحیههن آنههها افههراد بدهههد تهها ین قههدرت را بههه بعضههیههتوانههد ایاسههت 
که ایگر را ببیکه باطن افراد دنیا اید و یایدرب گردان اینند  کنهون بهه دو نفهر از شها شهان ین درجه تا 

                                                        
اییه گویههایی و یهها حتههی احشهه، شههنوایی، گانهه  آن شههخا اسههته ماننههد تههوهم در بینههایی. تههوهم نههوعی اخههتالل در حههواس پههن 1

و در واقهع ، کنهد. در ایهن قسهمت ههم اسهتدالل نقشهی نهداردهایش یهك چیهزی حرکهت مهیکند داخ  رگشخا احساس می
کم است.  تفکر جادویی بر آنها حا
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 از طر  نامبرده اعطا شده است!« ق ی_عل»و « ط _محمد» یهابه نام

که می _ کنهد و از یهد و شک  آنها را بیرا رصد نما ؟مهع؟نیباطن معصوم یتواند حتاو ادعا دارد  ان 
کنههون یههاهلل عل)لعنتیههدزین افههراد ماننههد یتههر یههآن طههر  روح خب ه( را مههورد رصههد قههرار دهههد! او تهها 
کالسیزیبودا و ، ؟ع؟نیامام حس، ؟ص؟باطِن رسول اهلل  ش مورد رصد قرار داده است.یهاد را در 

 د!ینام« اهللتیآ»د یر است و او را باید ابوالخیمدعی است مقامش باالتر از ابوسع _
ن یهکهه در ا ییههااز سهخنانش بسهیار منفعه  هسهتنده حتهی خهانم، کننهدهدر ضمن افراد شهرکت

ان یههد در میهبا، جههت رصهد شهدن _دارنهد  ینامناسهب یکهه وضهع ظهاهر د _کننهیجلسهات شهرکت مه
کند! ، آنهاب_ جعفر یها( تا آقامحرمان ناینند )در میجمع بنش  را رصد 

کنهار  یکنهد و لحظهاتیها برقرار مبا خانم یار خوبیبرده رابط  بسنام، گفتنی است گوشهه و  را در 
ز در یهن افراد نیبرادر و بستگان ا، که شوهرنیکند. جالب ایصحبت م یبه صورت خصوص آنها با

کنار ا، دارند یکه به و یادینان زیخاطر اطمبه یول، جلسه حضور دارند  ین موضو  بهه راحتهیاز 
 کنند!یعبور م

گردان او ا گردان یو مسه، معجهز  قهرن، اهللتیهبرنهد: آین القهاب نهام مهیشان را با ایشا ح )بهه شها
 شود(!یگفته م« ونیحوار»خاق او 
از  دو فرزند بوده و همسهرش یکه دارا« مامان»معرو  به « س _زهرا»به نام  یچنین خانمهم

 در جنهههوب شهههرق تههههران  یمهههذهب یههههاکهههالس یاقهههدام بهههه برگهههزار، بازنشسهههتگان ارتهههش اسهههت
ن جلسات را ندارد و پیش از ورود بهه یکرده است. هر کس حق  شرکت در ا« ی؟جع؟المهدتیب»
کالسیا کند. جلسات اییباید فرد مورد نظر را تأ« س _زهرا»خانم ، هان  ن خهانم از چنهد حلقهه یهد 

گردان خاق  ا، که حلق  نخست آن شودی  میتشک کهس حهق  یشهان اسهت و ههیمخصوق شا چ 
گردانشین جلسههات را نههدارد. او در بههیههورود بههه ا گفتههه مهه، ن شهها شههود: یبسههیار محبههوب اسههت و 

گردانش از  ن خهانم یها یبوسهمراسهم دسهت، جلسهات یانهد! در انتههادهینفهر رسه 588نفهر بهه  58شا
گردان برگزار م کهه شهما خهانمین مطلب را القا میجلسه ا یهاانمشود. او به خیتوسط شا هها کنهد 

که دید رسیخواه یبه مقام کهه شهما نمهاز یاز به نماز خواندن ندارنده همیگر شوهرانتان نید  ن قدر 
 د بس است!یخوانیم
کوچکیا گهر تمهام مهدع، ان و تهوهم اسهتیهذ یش دارایپرماران روانیاز ب ین نمون   ان بهه یو ا

گ یمورد بررس یدرست  ید و بعضهیشهد یوجهود دارده بعضه آنها از یاریدر بس یمارین بیا، رندیقرار 
ق یممارسهههت و تشهههو یولههه، مهههار نبودنهههدیامهههر ب ین افهههراد در ابتهههدایهههاز ا یاریف. بسهههیگهههر ضهههعید

کرده است! یمارین بیرا به ا ، آنهاشنوندگان  مبتال 
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ب یهپرفر ین وادیهن شهخا در ایهاکهه چهرا نیهای دارده امها ادهیهچیار پیت بسهیشخصهی، مدع
گ یو دقت علم ید مورد بررسیگوناگون با یهااز جنبه، ردیگیقرار م  یههاشهیرد. شناخت ریقرار 

کهرد. شهناخت ب یانیکمک شا، اجتماعی یمارین بیما را در مقابله با ا، دهین پدیا  یمهاریخواههد 
کههه درد و منشههأ بیامهها همهه، ار مشههک  و دشههوار اسههتیو درد بسهه درمههانش ، مشههخا شههود یرمههاین 

 ار آسان خواهد بود.یبرای درمانگر بس
کهههامی»، «سهههرخوردگی»، «کمبهههود شخصهههیت» کهههه « پریشهههیروان»و « نا از عوامههه  مهمهههی اسهههت 

دردههای  یاصهل یههاشههیها منشأ و رشود. اینشخصیت مدعی به وسیل  این عوام  ساخته می
که با شناخت یاجتماع م. بهه نظهر ین ببهریا را در اجتمها  از بهیهبالن یهشه  ایتهوان رمهی آنهها هستند 

کهرد و تها زمهانن دردها را باید در خانواده و جامعه جستیا یش  اصلیر، رسدمی ن دو یهکهه ا یوجو 
 ماند.ب باقی میین آسیچنان دچار اجامعه هم، اصالح نشوند

که به دیداشته باشده مث  دس یگریتواند ابعاد دن مسلله مییالبته ا جهاد ینبال اس  دشمنان 
گهاهیهانمونهی، گریداعش و وهاب، تیانده بهائتفکر باط  در جامعه  یی از این دست هستند. 

ب بهه یهبها  شهام  قرین مهورد تقریهکشهاند. این مسلله مهیاو را به ای، هم هوا و هوِس شخا مدع
کهه با، تهرشود. اما مسلله مههمیان میاتفاق مدع مهار یب کیهرا بهه چشهم  آنهها دیهمهدعیانی هسهتند 

کههرد. ایههن ن یههامهها بههه مههرور زمههان ا، امههر بههه مسههلله ادعهها واقفنههد یگونههه افههراد هرچنههد در ابتههدانگههاه 
 کند.یمار میرا ب آنها مسلله

کهه مهیتنها راه، شایان ذکر است گر، کنهدر یهگنیان را زمهیتوانهد مهدعکار مفیهد و مهمهی  و  یافشها
گر سطح « سطح معلومات»باال بردن   یههاق رسهانهیهمهردم از طر یو مذهب یعلممردم استه لذا ا

گاه یجمع کنندیکام  پ یباال برود و آ جاد یزه این نو  افراد با هر نو  انگیا یگر عرصه براید، دا 
کمبهود اقتصهاد»نخواهد شد.  بهه دور از  یاجامعهه»، «یداشتن خانواد  سهالم و بهه دور از تهنش و 

و  ینهههیان درسهههت مسهههائ  دیهههب»و « یبهههدون غلهههو و زودبهههاور ینهههیق دیهههمطالعههه  دق»، «یناهنجهههار
کارشناسهان فهن و پره کردن ابهامهات موجهود توسهط  ز از دامهن زدن بهه مسهائ  یهآخرالزمان و بازگو 

اسهت  یو... از جمله مهوارد« آنها آسان مردم به یو دسترس ینید یق مبانیدق یبررس»، «یاختالف
 کههه فکههر و اعتقههاد مههردم را منحههر   یاز لههوث افههراد یتهها جامعهه  اسههالم، د بههه آن توجههه شههودیههکههه با

گردد. ، کنندیم  پاک 
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