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  چكيده
، موجي از احساس نا امني را بي گناهتروريسم با ايجاد ارعاب و وحشت در بين مردم 

واقع تروريسم چيست ؟ چه عواملي در بروز آن ه ب. در سراسر جهان گسترش داده است
اصلي در تعريف تروريسم  هاي لفهؤثر هستند؟ كاربرد خشونت و پرخاشگري از مؤم

. لذا فهم دقيق از آن مستلزم شناخت حاالت پرخاشگري و استفاده از خشونت است ؛است
و اختالالت در .... از جمله اسكيزوفرني، پارانوئيد وهاي روان شناختي  وجود آسيب

. طلبي و بروز وقايع هولناك شده است نيازهاي بشر موجب تشديد حس خشونت يارضا
دارد كه برخي از حوادث تروريستي معلول  تماتيك روان شناختي اذعان ميتحليل سيس

، كمتر شاهد وجود آسيب و اختالل در فرد تروريست است و با ترميم آن وضعيت
  .تروريستي خواهيم بودحوادث 

  
  واژگان كليدي

  تفكر ؛شخصيت ؛نيازها ؛اختالل روان شناختي ؛تروريسم
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  انشناختيتروريسم از منظر اختالالت رو

يكي از مشهورترين تعاريف از تروريسم كه بسيار نقل شده، تعريف الكس 
تروريسم يعني شيوه ايجاد « :كنند ميايشان تروريسم را چنين تعريف  .اشميد است

ها يا بازيگران دولتي  هآميز مكرر توسط افراد، گرو وحشت توسط اقدامات خشونت
ي كه اهداف مستقيم، اهداف اصلي به داليل سياسي، جنايي و غيرعادي در جاي

طور تصادفي يا گزينشي از ميان جمعيت  هقربانيان چنين خشونتي اغلب ب .نيستند
اشميد، ( ».نمايند رساني عمل مي لدهاي پيامعنوان مو شوند و به هدف انتخاب مي

يكصدونه تعريف موجود از » اشميد«در يك تحقيق ارائه شده از  )8، ص.م1993
در اين . دست آمده است هوري شده و بيست و دو عنصر از آن بآ تروريسم جمع

در اكثر  .را به خود اختصاص داد% 82كارگيري خشونت و اعمال زور  تعاريف به
اي در ارائه   خشونت و سياست نقش عمده ،طور كه اشميد بيان كرد تعاريف، همان

ه منظور كسب استفاده از زور، خشونت يا تهديد ب .يك تعريف از تروريسم دارند
كه در تعريف از تروريسم بسيار  ،اهداف سياسي از طريق ايجاد وحشت و ارعاب

خشونت،  )3، ص.م1981لندر، (. كاربرد دارد از عوامل اصلي تعريف تروريسم هستند
 ؛شوند گرفته مي كار همترادف هم ب ياند كه گاه پرخاش و پرخاشگري واژگاني

شود و يا با  شخص، شيء يا حيوان مي ولي هر عملي كه سبب آسيب رساندن به
 و) 12ص ،.ش1361 اريش،( شود پرخاشگري ناميده مي ،گيرد چنين قصدي صورت مي

رساني  مشابه تعريف فوق برخي معتقدند كه خشونت كنشي عامدانه براي آسيب
شناسي تروريسم  علت )25، ص.م1985بركوويتز، (. فيزيكي به شخص ديگر است

 .كشف عوامل حالت خشونت كشانددانشمندان را به سوي 

كه  ها صورت گرفت تا اين در حوزه عوامل روانشناختي تروريست يمطالعات
 ؛دست آمده ب ها هايي از آسيب رواني و بيماري رواني در برخي از اين گروه نشانه
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بيان شده ، »بادرماينهف«گروه تروريستي  طور مثال در مطالعات انجام شده بر به
 طلبان و يك گروه سياسي نيست و صرفاً اعضاي آن آشوب است كه اين گروه

 دري روان مشكل كشف مورد در قاتيتحق )195، ص.م1978واگنلنر، (. ديوانه هستند
ي اصل گرانيباز اغلب كه دارد وجودي ا ادله كه داد نشان انجام شد و ها ستيترور
  )350، ص.م1999اختر، (. دارندي مزمن و قيعمي روان مشكل ،يستيترور سازمان در

 ؛اند ها داراي بيماري رواني وجود دارد كه در آن تروريستي خاصي ها نمونه
 شد، انجام 1971 سال در انيماربايهواپ مورد در كهي روانپزشك مطالعات در

 در گريدي قيتحق در )120، ص.م1971هوبارد، (. اند دانستهي روان ماريب را انيماربايهواپ
ي ژگيو نظر ازي ستيترور رهبران كه شد اعالم ،يآلماني ها ستيترور مورد
 دوم دسته و گرا برون اول دسته :شوند يم ميتقس گسترده طبقه دو بهي تيشخص
 استوار، ناي تيشخصداراي  ان؛يگرا برون )73، ص.م1985سالولد، (. هستند رنجور روان

 جينتا به توجه نيكمتر با وي شخص نفع دربند و فكر يب پروا، يب ثبات، يب متزلزل،
 دها،يپارانوئ تيشخص اتيخصوص ازي اريبس رنجورها روان و باشند يم اعمالشان

 شتريب رهبران و باشند يمي تهاجم و نيظن بدگمان، انتقادها، به رفتن بار ريز عدم
 نفسه ب اعتماد ،ياخالق محظور فقدان د،يترد فقدان ازي بيترك كه اند يافراد

  .باشند يم دارا را تينها يب
تجوي كشف علت تروريسم صرف علل روانشناختي كافي به نظر در جس

كنند و با  طور گروهي فعاليت مي ها به كه عمدتاً تروريستي رسد، از آنجاي نمي
رسند، فرايند ورود افراد به  ي واحد مي»ما«ورود به گروه، به يك هويت و يك 

... ديدگان و زهزدايي از ب فرايند مشروعيت هاي تروريستي، روانشناسي گروه، گروه
  .اي برخوردار است از اهميت ويژه
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فردريك «اولين انتشار مهم در روانشناسي تروريسم از يك روانپزشك به نام 
. ها تأكيد بسيار داشت خود از تروريسم بر تنوع انگيزه بود كه در تحليل »هكر

 ههتروريسم از اواخر د نسل اول تحقيق در مورد علل ارتكاب) 62، ص.م1976هكر، (
ادامه يافت كه مبناي تحقيقات تئوري  1980شروع شد و تا ميانه دهه  .م1960

 وابسته به روانكاوي بود كه آغازگر آن فرويد بود و نسل دوم تحقيقات توسط
او به اين نتيجه  )242، ص.م1984پست، (. آمد به عمل 1984 در سال »جرلد پست«

ها  ص شخصيتي در تروريستشناسي رواني يا نق رسيد كه تروريسم نتيجه آسيب
هاي  هاي محققان در جهت تطبيق يافته تمامي تالش در اين رويكرد .است

باشد كه در نهايت بتوانند به اين نتيجه برسند كه  روانشناسي با فرد تروريست مي
تواند منجر به تروريست شدن وي گردد؟ آيا در  آيا آسيب رواني در شخص مي

آيا تروريست شدن ريشه  ي مشاهده شده است؟ها بيماري رواني خاص تروريست
تحقق  در عوامل رواني ماقبل بزهكاري دارد؟ نقش اختالل در فرايند رشد در

  باشد؟ تروريسم چه مي
ها به حيطه اعمال  هاي مختلفي كه موجب ورود تروريست با توجه به انگيزه

نبال هاي تروريستي د گردد و با توجه به اهداف غايي كه گروه مجرمانه مي
 ،هاي سياسي كه عمدتاً با انگيزه يهاي در گروه .نتيجه متفاوت خواهد بود ،كنند مي

 هاي بارزي از اختالالت نشانه ،شوند طلب وارد حوزه تروريسم مي ملي و جدايي
اي كه با  طور كه در مصاحبه همان .رواني و اضطراب مشاهده نشده است

دليل روانشناختي كه  ،نجام شدا .م1984هاي ايرلند شمالي در سال  تروريست
مشاهده  ،مضطربند اند يا از نظر باليني آشفته و ها دچار اختالالت دماغي تروريست

  )88، .م1984يوناه، (. نشد
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آمده از يك عضوگروه تروريستي آلمان غربي دليل  به عملدر تحقيقات 
عدم ) 79، ص.م1979راش، (. قطعي مبني بر ناهنجار بودن اين عضو كشف نگرديد

ها همگي  هاي اختالالت رواني دليل بر اين نخواهد بود كه تروريست كشف نشانه
هاي بسياري از اختالالت  هاي آنارشيستي نمونه افرادي سالمند، زيرا در تروريست

 .اند اند و نه همگي ديوانه ها نه همگي عاقل مشاهده شده است؛ به عبارتي تروريست
خي از اعضاء داراي بيماري رواني مشاهده هاي تروريستي بر در برخي از گروه

ها نيز فقط بيماري رواني آنها را وادار به ارتكاب جرايم  در اين گروه .اند شده
ها  اي از اختالالت شخصيت كه در تروريست در ادامه به پاره. كند بار نمي خشونت

ار نقش اختالل شخصيت، گفت :در دوگفتار با عناوين گفتار اول ،مشاهده شده است
 )ثير عوامل رواني در ارتكاب تروريسمأتحليل ت(م رفتارهاي غيرعادي يعال: دوم

  :گردد ارائه مي
  

  نقش اختالل شخصيت :اولبخش 
تكامل شخصيت و يا  عبارت است از نارسايي در تكوين، رشد، ،اختالل شخصيت
هاي مرضي در ساختمان شخصيت كه الگوهاي رفتار نابهنجاري را  داشتن گرايش

اختالل . كند دهد و نوع اين بيماري را مشخص مي ي زندگي نشان ميدر ط
جمعيت  درصد 15ـ10مزمن است كه شيوع آن بين  شخصيت يك اختالل شايع و

شود و حدود نيمي از بيماران روان پزشكي به اختالل  عمومي تخمين زده مي
مت با در اين گفتار در دو قس) 95، .ش1388فريد حسيني، (. شخصيت مبتال هستند

شخصيت سايكوپات، نقش : بند دوم و اختالل در الگوي شخصيت :عناوين بند اول
  :گيرد اختالل شخصيت در ارتكاب تروريسم مورد تحليل قرار مي

  



  1391هار سال ششم، شماره بيستم، ب          فصلنامه حقوق پزشكي/   172 

تي
ناخ

انش
 رو

الت
تال
 اخ

ظر
ز من

م ا
ريس

ترو
 

  اختالل در الگوي شخصيت ـ الف
ت اگر تحت شرايط و فشارهاي شديد قرار گيرد و در درازمدت يالگوي شخص

هاي پسيكوتيك نشان  جاري شود، واكنشدچار اختالل و نابهن آسيب ببيند و
 دهد و شامل شخصيت ناكافي، شخصيت اسكيزوفرنيك، شخصيت مرزي، مي

هر چند تمامي اختالالت فوق  شود، مي پارانوييدو شخصيت  شخصيت سيكوتيميك
ها  اما مشاهده شده است كه برخي از تررويست ،شود ها مشاهده نمي در تروريست

ها  با يافتن چند نمونه از اين اختالالت در تروريست. ندباش دچار اختالالت فوق مي
اما يادآوري اين مباحث در كشف اختالالت . اي كلي ارائه كرد توان قاعده نمي

چند مورداز اختالل شخصيت كه در . باشد ها تا حدي مفيد مي رواني در تروريست
ت در سه در اين قسم. گيرد ها مشاهده شده است مورد بررسي قرار مي تروريست

و نقش خودشيفتگي، مطالب  پارانوييدزير بند با عناوين نقش اسكيزوفرني، نقش 
  .گيرند فوق مورد برسي قرار مي

  
  نقش اسكيزوفرنيك. 1

از دو واژه يوناني  ،شد ناميده مي» جنون جواني«بيماري اسكيزوفرني كه در گذشته 
شده است و شامل به معناي قوه تفكر ساخته » فرنوس«يا » فرن«، و»اس خيزن«

هاي پسيكوتيك است كه عالمت بارز آن اختالل شديد در  گروهي از واكنش
هاي عقالني و فكري،  فعاليت فرد مبتال در ادراك،. ارتباط با واقعيت است

  .حركتي اختالل دارد عواطف، انگيزش و رفتارهاي كالمي و
ا زندگي برد و ب گريزد و به درون خويش پناه مي شخص از دنياي خارج مي

كمكم سيستم دماغي . شود اي ندارد و نيروي ادراكي ضعيف مي روزمره ميانه
پذيري، فقدان رابطه  گردد و فقدان نرمش، آسيب شخص درگير اين اختالل مي
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هاي مشترك اين بيماري با  از نشانه .عاطفي با ديگران از نتايج اين بيماري است
باشد،  ها مي پرخاشگري در آن ها، وجود حالت هاي موجود در تروريست نشانه

هايي معرفي شدند كه عالقه زيادي  عنوان يكي از تيپ ها به براي همين اسكيزوفرني
هاي كشتار جمعي براي ايجاد رعب و هراس براي رسيدن به  به استفاده از سالح
  )110، ص.م1972بركوويتز، (. مقصود خود را دارند

آمده است،  به عملحقيقات بسياري ت آمدن اين بيماري، به وجوددر مورد علل 
 .فرضيه سوسيوژنيك بهترين فرضيه تا حال در بيان علت اين بيماري بوده است

پايين جامعه به دليل تحقيري كه  افراد علت اين بيماري در اساس اين فرضيه،بر
عدم دسترسي به آموزش و پرورش صحيح، همچنين عدم  ،شود نسبت به آنها مي

كردن درطبقات محروم با وجود  اجتماعي و فردي، زندگيرفاه و پاداش الزم 
هاي بارزي از اين وضعيت  مشاهده شده است كه نمونه.ستعوامل استرس زا

زا و در نهايت اين احساس حقارت و ميل به انتقام و پرخاشگري در  استرس
 ،آمده به عملهاي تروريستي  ها وجود دارد، در تحقيقاتي كه از گروه تروريست
اين نوع احساس حقارت در رنج شد كه گروه جدايي طلب باسك از  مشاهده
  )(Clark,1983,425. اند بوده

همگن  در منطقه باسك اسپانيا از نظر تركيب نژادي، يك ساخت يكدست و
اسپانيايي هستند و به  ـ از نژاد مخلوط باسك% 8 ين بين فقطوجود دارد و در ا

نگرند و مورد اهانت و  ر سطح جامعه ميرگه دبه چشم دوها  فرزندان اين خانواده
اين احساس حقارت در بين اين افراد در نهايت آنها را به  ،دگيرن تحقير قرار مي

در بين اعضاي . گروه منزوي و جدا از جامعه و پرخاشگر رهنمون ساخته است
 ؛هاي متأثر از توهين و حقارت ديگران وجود دارند دورگه% 40گروه بيش از 

  .اند ها از لحاظ روانشناسي در حاشيه رتي اين دورگهيعني به عبا
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  پارانوييدنقش  .2
يك اصطالح يوناني است كه حتي در دورة قبل از بقراط نيز به كار  پارانوييد،

رفته است و به معناي ديوانگي بوده و عالمت بارز آن پيدايش تدريجي يك  مي
 ه براساس تعبير اشتباهنظام فكري هذياني با طيف گسترده و توسعه يافته است ك

اگرچه از يك نظام فكري  پارانوييدبيمار  .حقايق زندگي استوار است از وقايع و
ر و رفتار در او ولي از هم پاشيدگي شخصيت و تفك ،برد گسترده هذياني رنج مي

خشم خود را  ؛بيماران مزبور بسيار خودمدار و خودشيفته هستند .گردد مشاهده نمي
اين  .كنند فكني استفاده مي براي تخليه عواطف از مكانيسم برونكنند و  انكار مي
بدين صورت كه فرد يك  ؛يابد صورت جنون بزرگ منشي بروز مي اختالل به

گاهي اوقات رهبران جهان را براي . گردد شخصيت ثانوي را براي خود متصور مي
رسالتي  يكي از انبياست و ،كند دهد و گاهي اوقات تصور مي خود الگو قرار مي

براي دگرگوني نظم جهاني دارد و عقدة حقارت خود را بدين طريق جبران 
باشند،  نمايد؛ برخي از رهبران تروريسم دچار اختالل شخصيت پارانويد مي مي

از » شيطان بزرگ«طور كه بن الدن معتقد است كه براي مجازات كردن  همان
  )10، ص.م1999هادسون، (. گيرد خداوند دستور مي

ها خودشان را به عنوان منجي تهديداتي كه شيطان بزرگ  ي از تروريستگروه
 هاي نظامي در مصاحبه انجام شده با اعضاي گروه .كنند تلقي مي ،آورده به وجود

آلمان، نظاميان خودشان را به عنوان اعضاي يك جامعه  جناح چپ در ايتاليا و
، .م1997دالپورتا، (. كنند مي مبارزه... بدي و دانستند كه عليه شيطان و قهرمان مي

ها در عمق وجود  اي دارند، آن جويانه سلطه هاي بسيار پارانوئيدها ديدگاه )286ص
البته اين احساس توسط  .كنند بيني مي خودكم خود احساس حقارت و

هاي شخصي  گفتمان آنها بر محور هذيان .شود بيني پوشانده مي خودبزرگ
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يگران عليه او اقدام و توطئه خواهند كرد و بر كنند كه د پيشگويي مي چرخد و مي
رهبر « ،آيند، نمونه اين اختالل ميا آنها در مقام ستيز و مبارزه براين اساس ب
 جمهورپريش خود دستور قتل سران دول و رؤساي  با منطق روان ،»ببرهاي تاميل

از  سابق را صادر كرد و در مورد طرح اين عمل وسواس بسيار زياد به خرج داد و
چنين مشخصاتي در رهبران  .كرد اعمال انتحاري كماندوهاي تاميل عكس تهيه مي

گروه  رهبر »بن الدن«. هاي تروريستي نيز مشاهده شده است ديگر گروه
 »آئوم شرينكو«را رهبر گروه تروريستي » شوكو آساها«و  »القاعده« تروريستي
وسيله بنيادگرايان ه ع آمريكا بدر تهديد عليه مناف .باشند پارانوييدتوانند  نيز مي
، .م1998گذاري سفارت كنيا و تانزانيا در  ويژه گروه القاعده در بمبه اسالمي ب

مريكا در همه جهان شناخته شد و آبن الدن به عنوان تهديد تروريستي عليه منافع 
نشان از  »آئوم شرينكو«توسط فرقه  .م1995 حمله با گاز سارين در مترو لندن در

در واقع منطق  .ده آنها از سالح كشتار جمعي براي كسب شهرت جهاني دارداستفا
. باشد آمدن بر عقده حقارت خود ميها جلب توجه جهاني براي فائق  اين گروه
هر چند  ؛باشد نياز موجب تالش افراطي براي كسب وجهه جهاني مي يعدم ارضا

اغلب  .ددگر هاي اين تالش در عقده خودشيفتگي نيز مشاهده مي نمونه
برند و تصور  هاي آلمان غربي از آسيب روانشناسانة عميقي رنج مي تروريست

كنند دنيا شامل افعال و اعمال آنهاست و همه جهانيان منتظرند تا نتيجه اعمال  مي
 اين امر انگيزه اصلي كشتن در اين گروه تروريستي است .آنها را مشاهده كنند

دچار هذيان  پارانوييدهاي  تروريستاين گروه از ، )43، ص.م1998ريچ، (
احساس مهم بودن، قدرت داشتن از حاالت پايدار اين افراد  هستند؛» منشي بزرگ«

گردد كه احساس تسلط و شهرت  واقعيت به طوري بر اشخاص مشتبه مي. است
اين طرز تفكر را  هستند، كنند، همه جهانيان منتظر پيغام يا دستور آنها جهاني مي
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هاي تروريستي انگيزه سياسي  در برخي از گروه .خوانند نيز مي» مگالومانيا«
طور كه پيشتر بيان شد براي كشف  باشد يا حتي وجود ندارد و همان كمرنگ مي

. تواند جوابگو باشد هاي روانشناسي تا حدي مي يافته ،عوامل ارتكاب تروريسم
ين گروه از هاي اروپاي غربي به غير از چند تروريست متعلق به ا آنارشيست

  )85، ص.م1985بوير، (. ها هستند آسيب
  
  نقش خودشيفتگي. 3

طوري كه در اين  به» خود«توقف در مرحله  :يعني »نارسيسم«خودشيفتگي يا 
مراحل تكوين خود را طي نكرده است و يك نوع اختالل در » ليبيدو«افراد 

شديد  عالئم بارز اين اختالل شخصيت شامل احساس. گردد عواطف محسوب مي
بيني و شاخص بودن، تخيالت شديد و دائمي دربارة موفقيت، احتياج شديد  خودمهم

عاطفي مانند  جلب توجه و تحسين ديگران، اختالل بين فردي و به خودنمايي و
بيني در اين افراد  احساس غلوآميز خودمهم .باشد استثمار ديگران مي اتكا و

هاي خود را خيلي  پيشرفت ؛آورد مي به وجودخودخواهي شديد و خودشيفتگي را 
 ؛كنند احساس حقارت مي ،اگر در امري موفق نشوند ،دهند بزرگ جلوه مي

هايي در زمينه قدرت، ثروت، هوشمندي و  ها مملو از موفقيت تخيالت آن
محققان بسياري تالش كردند كه ريشه تروريسم را در  .هاي ايده آل است عشق

كريتون، ( طالعه رفتار نارسيسم تمركز كردندبيابند و بر روي م» عقده نرگسي«
در سال » مورف« توسط  رابطة نارسيسم و تروريسم اولين بار ،)33، ص.م1983
مطرح شد و بعد از وي توسط روانشناسان ديگر بسط و گسترش يافت،  .م1970

ارزش دانستن ديگران  و بي اساس كار نارسيستي مبتني بر با ارزش دانستن خود
حس خودبيني و  شود و نمايي ظاهر مي تگي به شكل خود بزرگخودشيف. است
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، فقدان احترام به ديگران را در اشخاصي كه تمايالت ضداجتماعي دارند تكبر و
گسيل به  تواند منجر به واكنش طغيان و شكست خودشيفتگي مي. كند ايجاد مي

. تخريب منابع صدمه نارسيستي و حتي ارتكاب اعمال تروريستي شود
)Crayton,op.cit ( شخصيت اين افراد از يك صدمه رواني در دوران كودكي

عجين شده و در جمع خوب » خودپنداره«اين افراد با خسارت  شكل گرفته است،
خودي جايگزين غير گانگي دروني خودي وو بد ناتوانند و اين دونيمگي را با دو

براي » كردن  يبيرون«اشخاص با اختالل شخصيت نارسيستي از مكانيزم . كنند مي
هاي تروريستي نشان داد كه در  تحقيقات در زمينه گروه .كنند مي رفتار استفاده
خودشيفتگي بسيار مشاهده  گرايي و هاي برون هاي آلمان غربي ويژگي تروريست
افراد نارسيسم دنيا را به دو قطب خوب و بد  .يعني تفكر دو قطبي دارند ؛شده است
گر  جلوه ،ديگران گروه منفي و بد عني خود وكنند، گروه خوب ي تقسيم مي

لذا يكي از  )3، ص .م2004برلت، (. جود نخواهد داشتشوند و گروه مياني و مي
كردن افكار  گرايان و يا بنيادگرايان نيز دو شق مشترك ايدئولوژي افراطويژگي 

سفيد دارند و همه چيز را سياه و  افكار سياه و ،)953، ص.م2003كرنبرگ، ( است
 ؛كند چنين ايدئولوژي دنيارا به دنياي ايده آل و شريرانه تقسيم مي .بينند سفيد مي

براي حفظ خود يا همان سفيد و افراد درستكار بايد با نيروي منفي و خبيث 
كم درگير  كم و شدند جدا ها واقعيت و مثبت دنياي از ها تدريج تروريست هب .جنگيد

  )129، ص.م1982فراكوتي، (. ناميد »خياليجنگ «آن را  »فراكوتي«چيزي شدند كه 
كردن و   مكانيزم بيروني ،طور كه محققان در اين زمينه بيان داشتند همان

 شود خودشيفته يافت مي ها در اختالل شخصيت مرزي و دونيمگي در تروريست
طور عمده  هها از نوعي اختالل شخصيت كه ب تروريست و )52، ص.م1975كرنبري، (

ها از  هرچند منظور اين نيست كه همه تروريست. برند نج مينارسيسم است ر
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هايي اين اختالل  برند اما در گروه اختالل شخصيت مرزي و خودشيفته رنج مي
ها با اين ويژگي شخصيتي، وجود خود را كامل  تروريست .مشاهده شده است

هاي دروني خويش را به ديگران نسبت  ضعف كنند و همه مشكالت و تصور مي
نيازمند  كنند و مي مشكالت را در بيرون از خود جستجو اين افراد منشأ .دهند مي

كفايتي  اين افراد قادر به پذيرش بي ؛اند تا او را مقصر بدانند يك دشمن بيروني
. براي اينكه وي را مقصر بدانند ي هستند؛خود نيستند و هميشه در جستجوي ديگر

گرايي موجود در تروريسم را بسيار  افراد با خصوصيات فوق خودكامگي و تقابل
 .يابند جذاب مي

  
 )سوسيوپات( شخصيت سايكوپات ـ ب

عدم رعايت موازين اجتماعي و اخالقي از خصوصيات بارز اين نوع شخصيت 
از آنجا كه اين نوع شخصيت با هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه ناسازگار  است،

بيشترين  ،س عطوفت و رحم ندارندباشند و نسبت به افراد جامعه ح و در ستيز مي
هاي كشتار جمعي به اين گروه تعلق دارد  احتمال استفاده از سالح

)Berkowitz,1972,op.cit .( در اين قسمت نقش شخصيت ضد اجتماعي و
  :گيرد شخصيت غيراجتماعي در بروز حوادث تروريستي مورد برسي قرار مي

  
  اجتماعيشخصيت ضد. 1

مداري، خودخواهي، نه آني و توأم با گرايش شديد خودطلبا رفتارهاي ناگهاني، لذت
اي و شكستن قوانين  عدم وفاداري يا تعهد اخالقي به فرد يا گروه يا مؤسسه

 .باشد هاي اين شخصيت مي اجتماعي صرفاً به خاطر تمايالت شخصي، از ويژگي
شود كه در تعارض شديد با اجتماع  شخصيت ضداجتماعي شامل اشخاصي مي
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، قادر به احساس شرم و گناه و يادگيري موازين اخالقي و اجتماعي يا سود هستند
بردن از تجارب گذشته نيستند و آستانة تحمل محروميت آنها بسيار كم است و 

اندازند، تعهداخالقي به فرد يا  غالباً اعمال خود را بر گردن ديگران و اجتماع مي
ها، آنها را يك  ز شخصيت تروريستبندي روانشناسانه ا در يك طبقه. گروه ندارند

. اند مطرح كرده ،ستيزند و بيماري رواني دارند شخصيت ضد اجتماعي كه جامعه
)Hudson,op.cit( حس ترحم  باشند و ها اغلب سنگدل و فاقد عاطفه مي تروريست

شود كه  ها موجب مي عدم عاطفه در وجود اين تروريست .در آنها وجود ندارد
ديدگان احساس شرمندگي و پشيماني نداشته  آمده بر بزه نسبت به سختي وارد

هاي رواني و اختالالت  اي از بيماري ها ممكن است مجموعه در تروريست. باشند
  )293، ص.م1981كورادو، (. شخصيتي نهفته باشد

  
  اجتماعي شخصيت غير. 2

كنند  افراد داراي شخصيت غيراجتماعي مقررات و موازين اجتماعي را رعايت نمي
هاي  اند، فقط به افراد و گروه هاي ناسالم و غيرعادي پرورش يافته و در محيط

افراد شامل اين دسته از . هاي تروريستي وفادارند خاص تبهكارانه مانند سازمان
اما اين لزوماً به  ؛اند  نهايت از جامعه منحرف شده رسد كه بي مي به نظراختالل، 

انند اضطراب، آشفتگي، هذيان الت شخصيتي ماختال .معناي بيماري رواني نيست
... و پارانوييدهاي اختالالت رواني مانند اسكيزوفرني،  كه در ديگر گروه، ...و

احتمال بيشتري وجود دارد كه افراد اين  .شود در اين طبقه مشاهده نمي ،وجود دارد
است كه  تأثير محيط ناسالم بر رشد اين افراد موجب شده .گروه به جامعه برگردند

توان با اقدامات مناسبي اين افراد را به جامعه  جامعه فاصله بگيرند و مي افراد از
اي كه بر روي اعضاي گروه تروريستي ايرلند انجام شد،  در مطالعه. برگشت داد
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ند، اما احساسات، آشفتگي و اضطرابي كه چه منحرفده شد كه اين افراد اگرمشاه
در آنها  ،اسكيزوفرني و يا پارانويدها وجود داردهاي داراي اختالل  در تروريست
  )90، ص.م1984هسكين، (. شود مشاهده نمي

  
  عاليم رفتارهاي غيرعادي: دوم بخش

شان خصوصاً  مشكالت و فشارهاي رواني وارد آمده بر زندگي به دليلها  تروريست
ب در دوران رشد، طبيعي است كه رفتارهاي نابهنجاري در واكنش به كنش نامطلو

ها كه به صورت افعال مادي ظاهر  اين واكنش تروريست. اوليه ارائه خواهند كرد
شود نشان از يك اختالل در سيستم عصبي و رواني دارد كه شخص را به سوي  مي

اين اختالل  .كند هاي رواني يا اعمال و حركات غيرعادي هدايت مي بيماري
اين گفتار در دو قسمت . شود ظاهر... تواند در هوش، تفكر، عواطف، انگيزه و مي

عدم ارضاء نيازها، مورد : بند دومو اختالل در نحوه تفكر : تحت عناوين، بند اول
  :تحليل قرار خواهد گرفت

  
  اختالل در نحوه تفكرـ  الف

شخص در  .اختالل در تفكر به معني وجود افكاري است كه با واقعيت تطابق ندارد
وضوعات پيرامون خود جدا از ديگران عالم ذهن خود به اشياء جمادات و م

پندارد و منجي جهان از يك خطر  مي... خود را خداوند، رسول خداوند و. نگرد مي
  .اختش از واقعيت بسيار كمرنگ استگويد و شن هذيان مي. باشد الوقوع مي قريب

 تفكر«ها  گردد، يكي از آن اختالل در نحوه تفكر به صور گوناگون ظاهر مي
اين  ؛ت كه شخص قدرت كافي در تفكر انتزاعي و تعميم فكر ندارداس» انضمامي
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ماندگان ذهني امري معمول است يعني اشخاص دچار اين  ناهنجاري در عقب
  .دامنه دارند اختالل، محدوده فكري بسيار كم

اشخاص . نام دارد» تفكر اختصاصي« ،دسته دوم از اختالل در نحوه تفكر
خاص خود را دارندكه با واقعيت بيروني چندان درگير اين اختالل، تفكر ذهني 

رسد كه  ميبه نظر. شود مطابقت ندارد و در بيماران اسكيزوفرنيك مشاهده مي
ذهنيتشان از دنيا و واقعيت . باشند ها دچار يك اختالل در نحوه تفكر مي تروريست

ها  از آنجايي كه تروريست .باشد متفاوت مي ،با آنچه در عالم خارجي وجود دارد
كنند و مرتكب  بر همين مبنا عمل مي .دانند نظر شخصي خود را از دنيا صحيح مي

اعمال «لذا به دليل عدم تطابق اين تفاسير شخصي و  ؛شوند اعمال تروريستي مي
تروريستي مبتني بر آن با واقعيات خارجي است كه تروريسم به عنوان امري 

اعمال : گفت» كرنشاو رتاما«طور كه  همان. شود نابهنجار نگريسته مي
ذهني آنها از دنيا شكل گرفته است نه  ها برپايه تفسير شخصي و تروريست

. »گردد ها مشاهده مي برمبناي واقعيات عيني، اين وضعيت در اغلب تروريست
در اين قسمت نگارنده معتقد است كه نظر فوق تا حدي  )12، ص.م1988كرنشاو، (

بر وجود بيماري رواني در داللت طور حتمي  همعقول و معتدل است و ب
تواند در همه آنها، در هر گروه تروريستي و با هر مبنايي  ها ندارد و مي تروريست

  .وجود داشته باشد
  
  نيازها يعدم ارضا ـ ب

، از بين  گرايش دروني بالقوه براي پاسخ دادن به موقعيت يا محرك خاص بيروني
اشخاصي كه در . توان انگيزه ناميد هاي مختلف موجود را مي ها و محرك موقعيت

در مواجهه با خطرات محيط با  ،وجودشان انگيزه پرخاشگري قدرتمندي دارند
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در پس اقدامات تروريستي مانند هر رفتار ديگري . دهند حمله و خشم پاسخ مي
هايي نهفته است كه حاكي از وجود نقص در نيازهاي ارضاء  انگيزه يا انگيزه

سر ... جام روزي به صورت خشونت، تخريب، ترور واي است كه سران نشده
تواند نتيجه عدم ارضاء نيازها يا فرانيازها  اقدامات تروريستي مي. برآورده است

باشد، با توجه به اين كه كدام نياز از سلسله مراتب نيازهاي انسان ارضاء نشده 
ب براي كشف عوامل ارتكا .آيد مي به وجودآن  يانگيزه براي ارضا ،باشد

  .اقدامات تروريستي درك انگيزه آن بسيار مفيد است
اين نيازها  .تعدادي نيازهاي ذاتي وجود دارند كه فعال كننده رفتار آدمي است

براساس سلسله . شوند اما موجب بروز رفتارهايي اكتسابي مي ندهستهرچند غريزي 
به ايمني،  نيازبه ترتيب از قاعده هرم به نيازهاي فيزيولوژيكي،  ،توانند مراتب مي

. نياز به تعلق داشتن، نياز به احترام و شهرت و نياز به خودشكوفايي تقسيم شوند
» آبراهام مزلو«نام ه مريكايي بآواضع اين سلسله مراتب نيازها يك روانشناس 

وي معتقد است كه نيازهاي موجود در قاعده هرم بايد قبل از نيازهاي . باشد مي
كه نيازهاي قاعده هرم تأمين  تا زماني :يعني ؛شودموجود در رأس هرم ارضاء 

نيازهاي قاعده هرم كه از نيازهاي اساسي . يابد نيازهاي رأس آن تجلي نمي ،نشود
گردند بايد ارضاء شوند چرا كه ناتواني در برآورده كردن آنها نوعي  محسوب مي

هاي كمبود يا به همين خاطر به اين نيازها، نياز ؛كند نارسايي در افراد ايجاد مي
كه ضرورت كمتري  ،در مقابل به نيازهاي باالي هرم .شود نارسايي نيز گفته مي

سالمتي  موجب طول عمر و توانند به بقا و رشد انسان كمك كرده و دارند و مي
  .گويند» بودن«يا » رشد«نيازهاي ،بهتر شود
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  نيازهاي فيزيولوژيكي. 1
نياز به آب، غذا، هوا،  :از بدو تولدترين نيازهاي انسان  اصلي ترين و ضروري

. آن الزاميست يبشر وجود و ارضا ياست كه براي بقا... خواب، جنس مخالف و
تروريسم نشأت  تواند باشد؟ آيا ها چه مي با تروريست» كمبود«ارتباط اين نياز 

باشد  ؟ هرچند پذيرش آن تا حدي دشوار ميرفته از عدم ارضاء در اين نيازهاستگ
اي بين تمايالت جنسي سركوب شده و تروريسم ارتباط مثبت برقرار  ولي عده

عدم  .شود نياز به ارضاي جنسي يك نياز فيزيولوژيكي اصلي محسوب مي ؛اند كرده
كه آنها تمايل به شركت در  شود موجب مي اين نياز در مردان و زنان يارضا

هاي  ستلذا تروري ؛).م2001كونت، ( اعمالي داشته باشندكه ميل به انتحار بيشتر است
عالوه بر . نيازهاي جنسي مشكالتي داشته باشند انتحاري ممكن است در ارضاي

هاي جناح راست   هاي رواني تروريست يكي از ويژگي »فراكوتي«معتقدين فوق، 
هرچند ) 209، ص.م1981فراكوتي، (. را اختالل در هويت جنسي ذكر كرده است

اين نياز و تروريسم ارائه  يباط بين عدم ارضاقائلين اين نظر، داليلي براي ارت
رسد اين  مي به نظرعدم وجود مطالعات ميداني در اين زمينه،  به دليلاند اما  كرده

  .داليل از منطق ضعيفي برخوردار است
  
  نياز به ايمني. 2

اين نياز مستلزم امنيت، ثبات، حمايت، نظم و رهايي از ترس واضطراب  يارضا
وابستگي كودك به والدين و ترس  .شود به وضوح مشاهده مي است و در كودكان

 يك روانشناس به نام. وي از امور خارجي نشانگر نياز وي به امنيت است
منظور  .داند نياز به ايمني را در تعيين شخصيت داراي نقش اساسي مي» هورناي«
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بة لذا رشد بهنجار شخصيت در گرو تجر. وي داشتن امنيت و رهايي از ترس است
  .باشد احساس امنيت و فقدان ترس مي

عدم صميميت، . احساس ايمني در كودك بستگي به نحوة برخورد والدين دارد
تواند احساس ايمني در كودكان را  محبت و عاطفة والدين نسبت به فرزندان مي

دليل، با تبعيض قائل  هاي بي والدين با تنبيه. طور كلي از بين ببرد هيا ب ،ضعيف كند
بين فرزندان، بدقولي، رفتارهاي غيرعادي، تحقير، تمسخر و منزوي كردن شدن 

برند و احساس تنفر و دشمني را در وي  كودك، احساس ايمني وي را از بين مي
والدين، به به و اين احساس تنفر و دشمني كودك نسبت  آورند مي به وجود

اشته شدن و احساس درماندگي، نياز به دوست د داليلي چون ترس از والدين،
به يك يا چند دليل از داليل فوق كودك از ابراز  .شود احساس گناه سركوب مي

به عقيده هورناي اين تنفر واپس رانده به صورت  .كند تنفرش خودداري مي
كند و اين اضطراب اساسي به صورت احساس فراگير،  اضطراب اساسي بروز مي

. يابد هان متخاصم نمود ميمخفيانه و فزايندة تنهايي و درماندگي در يك ج
اينكه احساس  .هاست رنجوري احساس تنفر ريشه انواع روان )89، ص.م1987ي، اهورن(

گردد و ريشه  موجب احساس عدم ايمني و عدم ارضاي ايمني مي حقارت،
رنجوري  اما چگونه روان ؛تا حدي درست است ،گردد رنجوري توصيف مي روان
تنبيه كودكان توسط  آيا احساس حقارت و ؟تواند علت بروز تروريسم باشد مي

توانيم بين اين دو  آيا مي تواند در بزرگسالي فرد را به تروريسم بكشاند؟ والدين مي
  اي مثبت متصور شويم؟ رابطه

 خصوصاً ريشه آن را در مسائل سياسي، برخي از محققان در زمينه تروريسم،
با  ها ار شديد خانوادهسوء رفت بلكه علت آن را دانند، نمي سياست آمريكا

نهايت اين سوء رفتار موجب  كه در )340، ص .م2002دموس، ( دانند ها مي تروريست
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شود و با توسل به  بروز احساس حقارت و در پي آن احساس تنفر و انتقام مي
اين عقيده  .يابد اين تنفر از والدين به سوي جامعه تغيير مي» مكانيسم جابجايي«

موضوع نسبتاً عادي و  ،سوء رفتار دوران كودكي دارد كه تروريسم ريشه در
جرلد « .شود معمول است و هنوز توسط برخي از تحليلگران معاصر نيز دنبال مي

ها دو الگوي متفاوت از هم ارائه  شناسي رواني از تروريست در مدل آسيب» پست
، از هاي اين گروه تروريست ؛ايدئولوگ آنارشيستي بود ،»پست« اولين مدل :كرد

كه احتماالً به شدت از سوء استفاده يا بدرفتاري  ؛هاي بدرفتار سر برآوردند خانواده
در رنج بودند و اين احساس منجر به بروز احساس خشونت نسبت به والدين 

شان نسبت به مقامات دولتي شان جايگزين طغيانگري گرديد و ايدئولوژي افراطي
  )Post,1984,op.cit(. شد
  
  لق داشتنبه تع نياز. 3

با برآورده شدن نيازهاي فيزيولوژيك و ايمني، حس تعلق داشتن در فرد ايجاد 
از طريق روابط دوستانه با  .شود هاي گوناگون نمايان مي شود و به شكل مي

دهد تا موجب  هاي فراواني انجام مي ، شخص كوشش...شركت در گروه و ديگران،
ها عمدتاً  رسد تروريست  مي به نظر. ارضاي احساس تنهايي و از خودبيگانگي شود

  .شوند هاي تروريستي مي به دنبال اين احساس تعلق وارد گروه
تمايل به  ها عمدتاً نياز به تعلق داشتن، نياز به كسب هويت، انگيزه تروريست
جستجوي هويت، ممكن است  )465، ص.م1985كرنشاو، (. است... پايگاه اجتماعي و

در  ؛ي تروريستي يا افراطي به طرق گوناگون بكشاندها اشخاص را به سوي سازمان
عضويت در يك گروه . شود واقع، هويت اشخاص، در هويت گروه ظاهر مي

عيب و نقص شده  ن از هويت دچارأتروريستي براي اشخاصي كه حس بنيادي ش
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براي كسب يك ) 293، ص.م1995جانسون، (. كند يك حس هويت فراهم مي ،است
. ها سعي دارند كه هويت خود را در گروه مخفي كنند هويت جديد تروريست

در تحليل گروه تروريستي باسك، اذعان شده كه  )211، ص.م1986پست، (
. ها به منظور كسب هويت و موقعيت اجتماعي تالش وافري دارند تروريست

)Clark,op.cit( ها را به  تواند انسان نياز به تعلق و هويت از نيازهايي است كه مي
 هاي هنجارپذير جامعه هدايت كند، هاي افراطي و تروريستي و هم گروه گروه
ها  در افراد ضعيف شده و به دنبال ترميم اين حس افراد به اين گروه» من«حس 
توانند به سبب عضويت در گروه از  افراد مي به عبارتي ديگر ؛پيوندند مي

  ).Post,1984,op.cit( مند شوند هاي حاضر وآماده گروه بهره ارزش
  
  غريزه شهرت نياز به احترام و. 4

نياز به محبت و احساس تعلق؛ نياز به احترام در شخص ايجاد  يبعد از ارضا
شود، حال شخص تشنة احترام هم از سوي خود به صورت خود ارزشمندي و هم  مي

 .هست... از سوي ديگران به شكل مقام، شناخته شدن، موفقيت اجتماعي، شهرت و
يكي نياز به عزت نفس و ديگري نياز به احترام : ه احترام وجود دارددو نوع نياز ب

 اعتبار، نياز به تحسين و وجهه و نياز به قدرت،» هورناي«. از سوي افراد ديگر
هاي غيرمنطقي براي  حل داند كه راه رنجوري مي تمجيد شخص را نيازهاي روان

اموري مهم » هورناي« هم از نظر و »مزلو«نيازها هم ازنظر  .اند مشكالت شخصي
تر  نيازهاي ابتدايي يگردند و انسان بعد از ارضا در تحكيم شخصيت محسوب مي

تواند به صورت  اين نياز هم مي يارضا .سعي در برآورده ساختن آن خواهد داشت
، سعي در »جان هينكلي« .فردي باشد و هم به صورت گروهي و جمعي انجام شود

اولين جمله بعد از دستگير  .ر اسبق آمريكا داشتيس جمهويترور رونالد ريگان ر
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حاال تمام جهان متمدن  دهد؟ آيا تلويزيون اين صحنه را نشان مي«: شدنش اين بود
اظهارات اين شخص به روشني حاكي از  )22، ص.م1992هووارد، (. »شناسند من را مي

  .ميل به شهرت يا به عبارتي عدم ارضاء اين ميل در گذشته بود
يابد و تعداد كمي از آنها  عمدتاً در سطح داخلي ارتكاب مي روريستي،حوادث ت

اما همين تعداد اندك موجب رعب و هراس  .المللي است حوادث تروريستي بين
. باشد ها مي رسانه نقش فعال تبليغات و به دليلآن هم بيشتر ؛جهانيان شده است

هاي جهان بازتاب  نهكه در رساي شايد بتوان گفت كه اعمال تروريستي از آنجاي
هاي تروريستي از آن براي  گروه ،شوند بيشتري دارند و به تمام دنيا مخابره مي

  )1، ص.م2001آباديس، (. كنند كسب شهرت بين المللي استفاده مي
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  نتيجه
ها دچار اختالل شخصيت و بيماري  تحقيقات نشان داد كه گروهي از تروريست

ها اختالالتي از جمله اسكيزوفرني، پارانوئيد و  ن تروريستدر اي .ندهسترواني 
ها در وضعيت ضد اجتماعي يا غيراجتماعي  تر بود و تروريست شيفتگي نمايان خود

 ياختالل در ارضا ؛رفتار انسان نشأت گرفته از نيازهاي دروني است. قرار داشتند
تالش  .هد شدآن خوا ياين نيازها موجب نوعي سرخوردگي يا تالش براي ارضا

ورزي و بروز حوادث ناخوشايند  تواند انسان را به خشونت نيازها مي يبراي ارضا
دهد كه وجود بيماري رواني بيشترين تأثير را  تحقيقات ميداني نشان مي. سوق دهد

پيشگيري از تروريسم مستلزم  .ها براي خلق حمالت تروريستي دارد در تروريست
 ،هاي پيشگيري از تروريسم لذا از سياست ؛استبهداشت و سالمت رواني جامعه 

ديدگان روحي و رواني و اعاده سالمت روحي و رواني  ترميم وضعيت آسيب
توان به پيشگيري از  ها نمي درون جامعه است و به صرف مجازات تروريست

  .تروريسم دست يافت
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