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بسیاری از افراد در رویارویی با پدیده تروریسم باور دارند که تروریست ها افرادی مبتال به اختالل های روانی هستند. درواقع، 
تروریست ها را افرادی عجیب و غریب و خاص می دانند. پژوهش های زیادی در این باره انجام گرفته که بیشتر آنها نشان می دهند، 
تفاوت معنی داری از نظر اختالل های روانی بین این افراد و افراد عادی جامعه وجود ندارد. پس چه عاملی باعث می شود افرادی 
عادی بعضا با تحصیالت دانشگاهی اینقدر راحت بتوانند افراد بی گناه را بکشند؟ می توان گفت بسیاری از افراد بنا به دالیلی 

توضیح  خواهم داد، می توانند به صورت بالقوه جذب این نوع جریانات شوند.که 

تروریستهاچگونهتروریستمیشوند؟

روان شناسی تروریسم

تروریست های بالقوه
برخی افراد همه مولفه های جامعه شناختی، اقتصادی 
و روان شناختی را برای جلب شدن به گروه های 
زمینه سازی هایی  و  مجموعه  دارند.  تروریستی 
وجود دارند که پژوهش های زیادی درباره آنها انجام 
گرفته که براساس آن فضاهای اجتماعی، اقتصادی و 
روان شناختی خاصی می توانند افراد را آماده کنند تا 
جذب گروه  و اندیشه های تروریستی شوند. امروز 
شبکه های مجازی این امکان را برای جذب افراد به 

اندیشه های تروریستی فراهم کرده اند.
از منظر روان شناختی، همه آنچه که ما روان شناسان 
مطرح می کنیم، بر پایه نیازهای روان شناسی افراد 
استوار است. انسان ها برخالف حیوانات نیازهای 
روان شناختی دارند که به شکل های متفاوتی می توان 
به آنها پاسخ داد. به  طور کلی، 3 نیاز کلیدی وجود دارد 
که پاسخ نامناسب به آنها می تواند زمینه ساز ورود 
افراد به گروه های تندرو باشد تا درنهایت بتوانند 

دست به اقدامات تروریستی بزنند.

نیاز اول انسان، ریشه داشتن است
دارند،  تاکید  آن  بر  نیازی که روان شناسان  اولین 
داشتن ریشه و پیوند و ارتباط است. راه طبیعی و 
سالم برقراری این احساس همان روابط محبت آمیز 
و عشق و صمیمیتی است که افراد از زمان کودکی با 
اطرافیان خود برقرار می کنند. این احساس می تواند 
به مرور زمان به افرادی که در اطراف فرد زندگی 
می کنند، تسری پیدا کند. فرد باید بتواند احساس 
هم ریشگی را با اطرافیان خود تجربه کند اما وقتی 
به هر دلیل از جمله نقیصه های اقتصادی و اجتماعی 
یا موانع روان شناختی فرد نتواند به این نیاز خود 
پاسخ کافی دهد، قاعدتا کمبود آن باعث از دست 
رفتن کارکرد شخص می شود و فرد محروم از روابط 
صمیمانه به راه های ناسالم و غیرسازنده رو می آورد. 
دو راه برای جبران این خالء روی آوردن فرد به 
سلطه گری یا سلطه پذیری است. اگر انسانی نتواند 
در روابط خود با سایر افراد عشق و صمیمیت را 
تجربه کند، این نیاز را از باال؛ یعنی از طریق دستور 
دادن و دستور گرفتن ارضا خواهد کرد. به عبارتی، 
بتواند تابع فرمانی باشد یا در یک مجموعه سازمانی 

فرمانده باشد.
البته بحث تروریسم فقط به مسائل روان شناختی 
محدود نمی شود و برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی هم در بروز آن نقش دارد. بحث درباره 
مسائل روان شناختی ترور به هیچ عنوان کمرنگ 

کردن نقش عوامل دیگر نیست.
در بخش روان شناختی، وقتی فرد محروم از صمیمیت 
دنبال پاسخ غیرسالم به این نیاز خود است، گروهی 
دارای سلسله مراتب سازمانی که فرد در آنها پیرو یا 
فرمانده باشد، می تواند فضای تعلق و حضور فرد را 
در خانواده تداعی کند و در این صورت، نیاز فرد به 
ارتباط مبتنی بر محبت در فضای سازمانی با روابط 
مشخص باال به پایین یا پایین به باال برآورده می شود. 
گروه های تروریستی می توانند برای افرادی که بار 
خالء روابط عاطفی را بر دوش دارند، فضای بسیار 
جذابی ایجاد کنند. بسیاری از افراد وقتی در شبکه های 
اجتماعی در گروه همفکرهایی قرار می گیرند که در 
این شبکه ها با آنها همراستا هستند و در سلسله مراتب 
سازمانی قرار می گیرند که باید از مافوق خود دستور 
بگیرند و به زیردست خود دستور بدهند، ارتباطی 
برایشان فراهم می شود که می تواند جایگزین ارتباط 

سالم باشد.
برای جلوگیری از ایجاد چنین روحیه ای باید بتوانیم 
راه های سازنده برآورده کردن این نیازها را تقویت 
کنیم. یعنی بتوانیم فضاهایی از تسهیل گری اجتماعی 
کردن  برآورده  برای  کالن  سیاست گذاری های  یا 
طبیعی و درست برخورداری از هم ریشگی فراهم 

کنیم.
نقطه شروع روابط عاطفی خانواده است و اگر این نیاز 
در فضای خانواده تشویق شود و جایگاه مهم خود 

را اشغال کند و فرد بتواند در محیط خانواده 
حس هم ریشگی و نوازش و ارتباط را با همساالن 
و نزدیکان خود تجربه کند، قاعدتا در برابر کشش 
افراطی مصون می ماند. یکی  سازمان های خشک 
دیگر از ابزارهای مناسب برای این کار سازمان های 
غیردولتی )مردم نهادی( هستند که می توانند به طور 
سازنده در قالب یک گروه افراد را دور هم جمع و 
به جای رفتارهای مخرب، امکان حضور آنها را در 

روابط سازنده فراهم کنند.

نیاز دوم انسان، احساس هویت و 
برخورداری از معیار جهت یابی است

به طور کلی، حس هویت را می توان به لنگری  شبیه 
دانست که بقای روان شناختی فرد را تضمین می کند. 
داشتن حس هویت یک نیاز ضروری است و فرد 

دست و پا می زند تا بتواند این 
نیاز را برآورده کند. مهم ترین بحران در زمینه هویت 
و نقطه کلیدی در دوران نوجوانی است. نوجوان 
الزم است با ارزیابی و سبک و سنگین کردن داده های 
محیطی خود به هویت مستقلی دست پیدا کند. این 
دوره کلیدی است. اگر فرد براساس امکاناتی که 
فراهم می کند  برایش  اجتماعی  خانواده و فضای 
بتواند به سالمت این دوره گذار را طی کند و به 
هویت اندیشیده شده و خردمندانه و خودساخته 
برسد، می توانیم بگوییم این مسیر را پشت سر گذاشته، 
اما اگر در این مسیر دو حالت شکل بگیرد؛ یا هویتی 
وجود نداشته باشد و فرد به چارچوب جهان بینی از 
خود نرسیده باشد یا در حالت دیگری نوجوان تنها 
گفته های والدین و بزرگ ترهای خود را ضبط کرده 
باشد، در هر دو حالت ممکن است با خطر و نوعی 

بحران هویتی روبرو باشیم.
راه سازنده این است که فرد در سیر فردیت خود 
با انتخاب های خودش درنهایت به هویت مستقلی 
دست پیدا کند که اجزای آن را خودش با درایت و 
تجربه های شخصی چیده است، اما اگر فرد سردرگم 
باشد و صرفا یک باور مصنوع از طرف دیگران را ضبط 
کرده باشد، چنانچه در معرض گروهی قرار گیرد 
که هویت را برایش فراهم کند و معیار و چارچوب 
مشخص و بسته های آماده هویت را پیش رویش 
قرار دهد، به راحتی این بسته های هویت را می بلعد، 
به خصوص اگر این گروه ها هویت های آرمانی و 
سرشار از آرزواندیشی را ارائه دهند، این فضا بسیار 
آماده می  شود تا این افراد به این هویت های تازه 
تن بسپارند و به نیاز بی هویتی خود پاسخ دهند. 
در بسیاری موارد این هویت ها خالف مسیر جامعه 
از  و سرپیچی  تمرد  طریق  از  کامال  فرد  و  است 
هنجارهای جامعه کسب هویت می کند. مثال اگر 
جامعه ای رعایت حقوق بشر را یک هنجار بداند، 
فرد بی هویت به گروه های نژادپرست و ضدحقوق 
بشر و هنجارهایی که اقلیت محدودی از جامعه 

طرفدار آن باشند، متمایل می شود.
در این مورد هم راهکار عملی توجه به استقالل 
و فردیت هر کس است؛ یعنی برای داشتن هویت 
مستحکم باید اجازه دهیم نوجوانان با نگرش ها و 
اندیشه های گوناگون روبرو شوند و آنها را لمس 
و تجربه و نقد کنند و به پختگی برسند تا پایه های 
هویت آنها را بسازد. جوانی که بتواند گستره باز در 
اندیشه های خود داشته و نگاه انتقادی به آنها داشته 
باشد، هویتی خودساخته برای خود ایجاد خواهد 

کرد.
عالوه بر گروه های تروریستی که شکل بسیار حاد 
تمرد و سرکشی و بی هویتی است، این خصوصیات 
را می توان حتی به تمایل افراد به گروه های بزهکاری 
یا چاقوکشی هم نسبت داد، با این تفاوت که گروه های 
تروریستی برخالف گروه های بزهکاری فقط به فرد 
می دهند.  هم  جهان بینی  بلکه  نمی دهند،  هویت 
گروه  های بزهکاری به فرد هویت اجتماعی می دهند، 
اما فاقد آن جهان بینی هستند که فرد بتواند جهان را 
از دریچه اش ببیند و انتخاب های خود را با استفاده 

از آن داشته باشد.

نیاز سوم انسان، تعالی و معناست
افراد معموال می خواهند از زندگی منفعل، بی هدف 
و  بروند  فراتر  آن  از  کنند،  فرار  خود  روزمره  و 
معنایی در زندگی خود بیابند. آنها به طور طبیعی از 
طریق شغلی که دارند و از راه های سازنده و عالیق 
خود راه فرار از انفعال و هدف بخشی به زندگی 
را پیدا می کنند. آفرینش در ساده ترین شکل خود 
در  و  خانواده  تشکیل  و  فرزندآوری  صورت  به 
شکل های پیشرفته تر به صورت خلق آثار در زندگی 
اجتماعی است. آفرینش یکی از راه های معنابخشی 
به زندگی است، اما افرادی که نتوانند نیاز به تعالی 
را به صورت مثبت پاسخ دهند و همواره فکر کنند 
در این اجتماع مثمر ثمر نیستند، به راه های دیگری 
روی می آورند که یکی از آنها نابود کردن است. اگر 
من نتوانم از راه آفرینش اثری از خود در این جهان 
باقی بگذارم، می توانم این کار را با نابود کردن انجام 
دهم. بنابراین برخی افراد که در مسیر آفرینش خالق 
بنا به دالیل مختلف شکست می خورند، با نابود کردن 
دنبال پاسخ وجودی خود هستند. این مساله باعث 
ایجاد فعالیت های پرخاشگرانه و نابودکننده می شود 
و چنین افرادی برای باقی گذاشتن اثری از خود 
به جای روش های سلبی دنبال روش های ایجابی 

می گردند.

اولین نیازی که 
روان شناسان بر 
آن تاکید دارند، 
داشتن ریشه و 
پیوند و ارتباط 

است. راه طبیعی 
و سالم برای 
برقراری این 

احساس، همان 
روابط محبت آمیز 

و عشق و 
صمیمیتی است 

که افراد از 
زمان کودکی با 
اطرافیان خود 
برقرار می کنند

این روزها تلویزیون، ماهواره و شبکه های اجتماعی 
موضوعی داغ برای بیان و به اشتراک گذاشتن دارند! 
حمالت اخیر تروریستی در تهران! مرتبا از یک کانال 
به کانال دیگر که بروید، مردم در حال مصاحبه هستند 
و فیلم های این موضوع پخش می شود یا مسووالن و 
دیگر افراد آگاه و ناآگاه در حال نقد و بررسی موضوع 
و موشکافی جنبه های مختلف آن هستند. آیا تا به حال 
به این بعد قضیه نگاه کرده اید که دنبال کردن این 
نوع اخبار روی روان شما به عنوان یک والد و روی 
ضمیر ناخودآگاهتان و به تبع روی فرزندپروری تان 

چه تاثیری خواهد گذاشت؟ 

مشاهده اخبار تروریستی و گروگان گیری و قتل و 
حمالت انتحاری بر روان  افراد مختلف  اثرات متفاوتی 
می گذارد. این تاثیر به سن و ظرفیت روانی هر فرد بستگی 
دارد. در درجه اول در کودکان و بعد سالمندان و زنان در 
مقایسه با مردان مکانیسم دفاعی بدن ضعیف تر و تحمل 
مشاهده و مواجهه با چنین اخباری کمتر است و به همین 
دلیل فرد ممکن است دچار مشکالتی از جمله اضطراب 

بعد از سانحه یا استرس حاد شود.
 این موضوع به ویژه در کودکان پیش از سن دبستان یا 
در سنین اولیه دبستان شایع تر است. کودکی که دچار 
این مشکالت شود، شب ها مرتب کابوس می بیند و 
نمی تواند جدا از مادر بخوابد و در طول روز دچار 
استرس باالست و در بازی ها و نقاشی هایش مرتب 
اتفاقات را به تصویر می کشد. در چنینی شرایطی که 
ممکن است یک ماه یا بیشتر ادامه پیدا کند باید به کمک 
دارودرمانی و روان درمانی یا برای کودکان بازی درمانی 

مشکل را سریع تر حل کرد.
مادر و پدری که نقش والدگری دارند نباید مرتب 
این نوع اخبار را دنبال کنند. باز هم به این موضوع 
 بستگی دارد که اخبار را از چه دریچه ای دنبال می کنند و

 وضعیت روانی شان چگونه است؟ گاهی دنبال کردن 
اخبار باعث اطمینان و به آرامش رسیدن فرد می شود؛ 
یعنی فرد متوجه می شود امنیت برقرار شده و این موضوع 
سبب فروکش کردن اضطرابش می شود. گاهی برعکس 
مرتب خواندن و مشاهده اخبار اضطراب فرد را باال 
می برد که این موضوع نیز به طور غیرمستقیم می تواند 

به کودک و خانواده منتقل شود.
اگر کودک به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض اخبار 
تروریستی قرار گرفت، باید با درایت تاثیر ناگوار این اخبار 
را کاهش داد. در این رابطه فیلم زیبایی دیده ام که بد نیست 
 در این شرایط والدین ببینند و آن را الگوی خود کنند.

THE LIFE IS BEAUTIFULLE یا »زندگی زیباست«، 
فیلمی در مورد پدری است که با فرزندش در معرض 
صحنه هایی از آشوویتس قرار می گیرد و مثال وقتی اعالم 
می شود قرار است یهودی ها را در کوره های آدم سوزی 
به  او  بسازند،  استخوان هایشان دکمه  از  و  بیندازند 
فرزندش می گوید که قرار است قایم باشک بازی کنند 
و هر کسی که ببازد، به او آبنبات نمی دهد. به عبارتی، 
با دروغ و لطیف کردن ماجرا و اصالح آن سعی می کند 
اضطراب را از فرزندش دور کند. در مورد حمالت 
اخیر هم همین طور است. اگر کودک در معرض اخبار 
قرار گرفت و سواالتی کرد، چنانچه هنوز سنش پایین 
است و درک وسیعی از ماجرا ندارد می توانید بگویید 
که نوعی بازی است و اسلحه ها واقعی نیست یا مربوط 

به کشور دیگری است.
 البته فراموش نکنید این موضوع منحصر به اخبار 
تروریستی نیست. کودکان مجاز به تماشای فیلم ها، 
سریال ها و صحنه های مربوط به جنگ و جبهه و... 
یا حتی فیلم های هیجان آوری مثل »پارک ژوراسیک« 
این  از  و  عنکبوتی«  »مرد  یا  دختران«  »خوابگاه  و 
نوع برنامه ها نیستند و صحنه های این برنامه ها هم 
ممکن است به شدت روی آنها تاثیر منفی بگذارد 
بنابراین والدین باید بسیار مراقب نوع برنامه هایی که 
فرزندانشان تماشا می کنند، باشند. اگر پدری مشغول 
تماشای خبر یا فیلم یا برنامه ای است که می داند مناسب 
فرزندش نیست یا باید کنار او باشد و قضیه را اصالح 
کند تا کودک اضطراب پیدا نکند و حس امنیت داشته 
باشد یا یکی دیگر از اعضای خانواده با سرگرم کردن 

کودک او را از ماجرا دور کند.

یادداشت مهمان

با کودکان نگویید 
اخبار تروریستی!

 دکتر فرشته شکیبایی
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان 

و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان

 فرشید مرادیان
روان شناس و 

روان درمانگر

وجوه اشتراک تروریست های بالقوه
نیازهای فوق الذکر پاسخ می دهند، معموال  به  افرادی که از راه های غیرسازنده و مخرب 

دارای مولفه های مشترکی به این شرح هستند:
• مرده گرایی به جای زنده گرایی: همه افراد به صورت طبیعی به زندگی و مظاهر آن دلبستگی 
دارند، اما در افراد با گرایش های تروریستی بالقوه میل به مرده گرایی بر زنده گرایی چیره می شود، 
به طوری که از نوع انسان بیزار هستند. آنها به گونه ای از کشت و کشتار و رعب و وحشت و 
شکنجه صحبت می کنند که آثار لذت را می توانید به روشنی در چهره آنها ببینید. این افراد عاشق 
گفتن از مرگ و سیاهی و مراسم خاکسپاری هستند و هر چه که جنبه ای از زندگی و بقا و 
شادکامی داشته باشد، برای آنها حسی از یأس و ناکامی ایجاد می کند و برعکس مواردی مثل 

جنگ و شکنجه برایشان جذاب است.
• تفکر دوپاره ساز: این رایج ترین موضوع ذهنی برای تروریست های بالقوه است. این افراد 
دنیا را به دو نیمه حق و باطل تقسیم می کنند و دره عمیقی بین حق و باطل می بینند. نیمی از 
جهان فرشته و نیمی دیگر دیو هستند. دائم خود و خودی ها را آرمانی سازی می کنند و دیگران 
را اهریمن ساز و موجودات شیطانی می بینند. این دوپاره سازی هم بر ایدئولوژی این افراد حاکم 
است، هم بر نوع نگاهشان به جهان. جهان آنها رنگارنگ یا خاکستری نیست، بلکه سیاه و سفید 
است. افراد پلید یک طرف اند و بخش دیگر انسان ها از هرگونه بدی بری هستند و قرار است 

در جنگ بین خیر و شر، سرانجام خیر در زمانی پیروز شود.
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