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  روانکاوی و تروريزم مذهبی
  
  

يهوديان تند رو که بر ضد امپراطوری روم دست به (از ظهور زيلوت ها . تروريزم مذهبی تاريخ دور ودرازی دارد
ماعيلی که در زمان سلجوقيان ، تا تروريزم در جنگ های صليبی مسيحان به مقابل اسالم، فدائيان اس)ترور می زدند

دست به ترور سران دولتی می زدند، که ترور نظام الملک وزير ملکشاه سلجوقی بدست يک فدائی اسماعيلی را 
تا زمان ظهور دولت های ملی دراروپا و اديولوژی های ملی گرائی، انارشيزم و مارکسيزم، مذهب . ميتوان نام برد

گروه های سکوالر غير مذهبی مانند خلقيون در روسيه، ترور در . شمار می آمدوسيله ی مهم حقانيت تروريستی به 
زمان انقالب کبير فرانسه، تروريست های بريگاد سرخ در ايتاليا، بادر ماينهوف در آلمان، گروه اتا در اسپانيا، تاميل 

ا برای يک آرمان ملی و غير آنه. در سری لنکاه وغيره ملی گرائی را مبانی حقانيت تروريستی خود قرار داده اند
متاسفانه . مذهبی دست به ترور می زنند و آنرا وسيله برای برآورده ساختن نياز خود مختاری خود قرار داده اند

با وجود شباهت هائی که تروريست . امروز تروريست ها اکثرا از بين مسلمانان، به خصوص اعراب بر می خيزند 
  .، روحيات و ارزش های متفاوت آنها را از هم متمايز می کندهای سکوالر و مذهبی با هم دارند

  
افرادی که به تروريزم رجوع می کنند در محيطی معين و تعامالتی معين . تروريزم پديده ی مادر زادی نيست
امروز که اقليت قابل مالحظه ی از جوانان مسلمان به خصوص اعراب به . گروهی و بين فردی سر وکار دارند

اگر در . مذهبی گراويده می شوند، بايد از خود به پرسيم که چه داليلی می تواند اين رفتار را شرح دهدتروريزم 
مساجد و مدرسه هايی که آخوند های بنياد گرا به وعظ می پردازند برويم ، می شنويم و می بينيم که چگونه حقارت و 

 احساس خود کوچک بينی رنج می برند، کشيده می درماندگی امروزی مسلمانان به رخ جوانانی که احتماال از اين
مال ها معموال از عظمت و شکوه اسالم در تاريخ سخن می رانند و فالکت امروزی ملل مسلمان را با آن زمان . شود

از حمله روسيه به افغانستان، اشغال فلسطين، جنگ بوزنيا و چچن تا اشغال عراق بدست امريکا و . مقايسه می کنند
کشتار احتماال صد هزار انسان و تخريب شهر ها و قريه ها و نا توانی کشور های عرب با وجود سرمايه ی انگليس و

آنها می گويند که ای مسلمانان ببينيد، که چگونه بدست غرب و حکومات . سرشار به مقابل اسرائيل سخن می رانند
نان را به آنها توضيح دادند، آخوند های بنياد گرا  بعد از اين که عالئم مرض مسلما!دست نشانده ی آنها حقير شده ايد

که از : آنها علت را بی ايمانی مسلمانان تشخيص می دهندو می گويند. دست به تشخيص مرض ملل مسلمان می زنند
وقتی که ملل مسلمان از اسالم بر گشته اند و ايمان خود را به غرب به مقابل اشياء مادی عوض کرده اند، غالم و 

ربيان گشته اند و از پا در امده اند، چنانچه امروز نه تنها ثروت وقدرت زمان سابق را ازدست داده اند، بلکه برده غ
آنها می گويند زمانی خداوند قدرت و عظمت به مسلمانان داد تا آنها را امتحان کند و . فرمان بردار غربيان نيز شده اند

به نظر اين آخوند ها، اين ايمان راسخ مسلمانان بود که . الم وفا دارندببيند که آنها تا چه اندازه به عهد خود با اس
امروز می بينيم که اعراب باوجود اسلحه ی کافی و ثروت . توانستند به مدت کوتاهی، خالفتی بزرگ را بوجود آورند

ت اسالمی و ايمان بدين ترتيب مالها عالج مرض را رجعت به شرعي.  و نفوس کافی، به مقابل اسرائيل در مانده اند
آنها می گويند که مدرنيزم، جامعه مدنی و ديموکراسی زهر ملل مسلمان است و آنها تنها . بدون چون و چرا می دانند

  ! بايد به قوانين الهی پای بند باشند، و نه به قوانين انسان ساخته و پرداخته 
  

می می کنند، تصويری حقير، انفعالی، درمانده و تصويری که آخوند های بنياد گرا از وضعيت امروزی مسلمانان رسا
به مقابل اين تصوير گذشته ی پر افتخار اسالم و آينده روشن است به شرطی که فرد مسلمان دوباره . بی ارزش است

اين زمينه ايست که جوانانی را که حساسيت ! به اصلش رجوع کند وتنها برای اسالم زندگی کند و نه برای دنيا 
آنها به خود استدالل . مقابل تحقير فردی و گروهی دارند آماده می سازد که دست به اعمال اتنهاری بزنندبيشتری به 

آنها نه تنها قهر مانان امت . می کنند که زندگی بی ارزش کنونی خود را برای اسالم دادن بسی با عظمت است
برای غربيان و انسان های که به جامعه ! شد اسالمی می شوند، بلکه از مزايای بهشت وعده شده هم مستفيد خواهند 

مدنی، ديموکراسی و حکومت قوانين دست ساخته ی انسانها معتقد اند، اين ديد آخوند ها ی بنياد گرای و اعمال 
درحاليکه برای بنياد گرايان مذهبی، اين دارو و دوا برای . تروريستی جوانان مسلمان عالمت مرضی خطر ناک است

از نگاه روانی، بنياد گرائی يک درمان تمام عيار برای امراض گونا گون مسلمانان . مرده می شودمرض مسلمانان ش
مسلمانان سر تا سر جهان، دراين صد و پنجاه سال . از قبيل در ماندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است
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. مه ی بزرگ به خود شيفتگی آنها زده استاخير به مقابل رشد اقتصادی و تخنيکی غربيان به عقب افتاده اند و اين لط
دراين شرايط بنياد گرائی را می توان يک نوع رجعت به . عزت نفس و اعتماد به نفس آنها را سخت درهم شکسته

بدين ترتيب رجعت به مبانی اسالم درحقيقت مانع از هم پاشی هويت مسلمانان می . مراحل گذشته تاريخ تلقی نمود
  . شود

  
فرد مسلمان بايد با کوشش و تقال موانعی را که پيشروی . لغت جهاد به معنی کوشش و تقال است:  ادروانشناسی جه

ما زمانی در مکتب ياد گرفته بوديم که جهاد اکبر در حقيقت جنگ . دارد بردارد تا يک زندگی با ايمان را سپری کند
دراين باور، عالمت ترس بزرگ درونی . انبر ضد نفس اماره ی خود انسان است و جهاد اصغر جنگ به مقابل کافر

غرب به هراس " منحط"فرد بناد گرا از تاثير فرهنگ . ترس از دست دادن هويت خود و ارزش های خود. نهفته است
به عقيده آخوند های بنياد گرا غرب در حالت . جهاد اکبر از تاثير اين انحطاط ارزش ها جلوگيری می کند. است

جنبش بنياد گراه می خواهد که خالفت اسالمی !  آن حالتی که اسالم اعراب را از آن نجات داد جاهليه به سر می برد،
ما می دانيم که همه ی مسلمانان بنياد گراه . را در سر تا سر جهان پياده کند و نوع انسان را از انحطاط نجات دهد

د به وسواس های درونی خود حاکم شوند و آنها بيشتر مشغول جهاد اکبر اند و کوشش دارن. دست به ترور نمی زنند
فرد بنياد گرای غير تروريست هم درماندگی، حقارت و فالکت امت اسالم را احساس می . نفس خود را تذکيه نمايند

کند، ولی او اين خشم خود را متوجه نفس خويش می نمايد، درحاليکه فردی که حاضر به ترور می شود، خشم خود 
او !  مايد ـ ديگرانی که از نگاه او عظمت و شکوه را از او و ديگر مسلمانان سلب کرده اند را متوجه ديگران می ن

او می خواهد انتقام بگيرد تا . خود را مجاهد می نامد و واکنش ديگری به مقابل احساس حقارت و استيصال دارد
او تمام احساسات ديگر خود را سرکوب احساس انتقام در او عميق ريشه دوانده و . عدالت را دوباره اعاده کرده باشد

. او در عمل تروريستی خود شانسی برای قهرمانی و ايده آل واالی خود می بيند. کرده و انتقام را وظيفه خود می داند
  .او تمام تفکر خود را روی اين هدف متمرکز کرده است

  
. عوامل مختلفی می توانند بنياد گرای تروريست و غير تروريست را از هم متمايز کنند:  ريشه های احتمالی روانی

فرد در گروه زير تاثير عقايد و باور های ان قرار می گيرد و نمی . عامل مهم گروهی است که فرد به آن متعلق است
در شرايط عادی ما به .  آاهش مي يابدفرددرگروه تلقين پذير تر ميشود و قوه استداللش.تواند کامال از آن مستقل بماند

زمانی که به يکی از اعضای گروه توهينی می . گروه های گوناگون مربوطيم و از هويت های مختلف بر خورداريم
وقتی بحرانی ! شود، ديگراعضای اين گروه فوری متوجه هويت خود می شوند و به اصطالح به خود می خورند 

او از ! شخص تروريست را می توان تک هويتی ناميد . الت عادی بر می گرديمگروهی سپری شد، ما دوباره به ح
همه ی عاليق و هويت های ديگر گروهی دست بر داشته و فقط گروه جهادی او هويت اش را تعيين می کند و تمام 

و ديگر  را در اختيار شخص رهبري گذاشته من برترشاو. افکارش روی آن تمرکز يافته و تابع اوامر گروه است
 او دررهبري برايش آرامش خاطر ميدهد و تعادل رواني اش را حفظ خودقضاوت فردي و مستقل ندارد و اين انحالل 

  !ميكند
  

تروريست سکوالر، چون از داليل اين دنيائی و محدود حرکت می کند مانند :  فرق ميان تروريست سکوالر و مذهبی
ره از احساس گناه رنج می برد و احتماال حاضر نيست دست به خود مختاری، عدالت برای اقليت های ملی و غي

تروريست مذهبی از داليل فرا انسانی و جهانشمول حرکت . کاری بزند که هزاران انسان بی گناه را به خطر اندازد
! ده کند او می خواهد خالفت اسالمی را به همه جهان پيا! می کند و به همان اندازه کمتر از احساس گناه رنج می برد 

اهداف او را نمی توان به وسيله منطق و !  مبارزه او به مقابل شيطان است ، که به مقابل امر خدا برخاسته است
او اعمال خود را به ! اهداف او تغير نا پذير و الهوتی اند که انسان ها را در آن تسرفی نيست . استدالل رد نمود

اين باوراست که تروريست مذهبی . بزرگ و سوای انتقاد و گناه می پنداردنماينده گی از خدا انجام می دهد و خود را 
  .را خطر ناک می سازد

  
 ما در جنبش های ملی، مذهبی و کمونيستی کشور ما افغانستان و ديگر کشور های اسالمی شاهد : مبانی طبقاتی

ن جوانان اکثر تحصيل کرده ها اي. بوديم، که اکثر جوانان فعال سياسی از طبقات خورده بورزوازی شهری بودند
اين گروه ها ی مکتب رفته بودند که به . بودند که در مدارس و پوهنتون ها دست به مظاهرات و گروه سازی زدند

آنها به دليل اينکه خود . سهولت از جهان خارج  باخبر و فرق بين خود و ديکران را به وضوع مشاهده می نمودند
از طرفی به مقابل توده ی بی سواد، فقير و بی کار احساس . جهره ی دو طرفه داشندکامال در فقر نبودند يک نوع 

اين . برتری می نمودند و از طرفی ديگر خود به مقابل جهان پيشرفته و امکانات محقر خود احساس حقارت می کردند
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اشتند و حتی  گروهی جان تضاد احساس گناه را در آنها رشد می داد و آنها بودند که رهبری جنبش ها را در دست د
. طوريکه مشاهده نموديم اين جنبش های   سکوالر کمونيستی و ملی به شکست مواجه شدند. خود را در اين راه باختند

درکشور ما خلق و پرچم کشور را نتوانستند به راه ترقی و پيشرفت هدايت کنند و شکتست وحشتناک آنها و پی آمد 
" سوسياليزم عربی"کشور های عربی مانند مصر، سوريه، عراق والجزاير نيز، در. شوم آنها بر همه عيان است

بعد تجربه جنگ بين ويتنام و . نتوانست مشکل ملی و اقتصادی را حل نمايد و به مقابل اسرائيل از فلسطين دفاع نمايد
ی استالينيزم در چين دوآشور به اسصالح سوسياليستي ، افشا شدن جنايات رژيم پول پوت در آمبودياو فروپاش

شوروی سابق و اروپای شرقی، اين روشنفکران راه رشد غير سرمايه داري و سوسياليزم عربي بی فلسفه شدند ودر 
تمام شواهد ! افسردگی عميقی فرو رفتند و گروهي هم آامال به راست گرائي و حتي افكار فاشيستي رجوع نمودند

اين ها اند که از تاريخ با . اند که دست به تروريزم مذهبی می زنندنشان می دهند که باز هم اکثر تحصيل کرده ها 
چون راه سکوالر به . عظمت اسالم آکاه اند و به مقابل تحقير دسته جمعی مسلمانان حساسيت شديد نشان می دهند

 حل مشکل شکست انجاميد، حاال وقت رجعت گرائی فرارسيده است و رجوع به اسالم اوليه از نگاه بنياد گرايان راه
او هميشه احساس می کند . فرد بنياد گراه به مقابل احساس حقارت به شدت واکنش نشان می دهد. مسلمانان خواهد بود

انسانهاي زير فشار هاي : دراينجامفهوم رجعت گرائي درروانكاوي راآمي شرح ميدهيم .که به او ظلم شده است
وگيري از احساس شرم، حقارت و آاستي عزت نفس شان بكار رواني و اجتماعي مكانيزم هاي متفاوتي را براي جل

يكي از . نظر به بافت شخصيت افراد استعمال مكانيزم ها ي معيني آمتر و يا زيادتر استعمال ميشوند. ميگيرند
فردبه رفتاري برميگردد آه وقتي طقل بوده از آنها براي ارضاي نياز هاي خود استفاده مي .  استرجعت گرائيآنها
او درتخيل مشكالتش راحل مي آند، گذشته هاراايده آليزه مي نمايد، هر چيز گذشته بهتر از امروزاست، . ده استنمو

ولي وقتي يك ملتي ويا گروهي به مشكل بزرگي برخورد مي آند، آنها هم تمايل به رجعت . آدم ها، روابط و غيره
عيين آننده مي شود و برا ي ملت ها و گروه ها ايده براي فرد رفتار و تخيالت فردي گذشته ت.گرائي پيدا مي آنند

آلوژي هاي ملي وخودشيفتگي ملي، مذاهب و افتخارات گذشته گان مرجع رجعت مي شوند وبدينوسيله احساس شكست 
امروز ما مي بينيم آه هميشه به گذشته هاي پرافتخار تكيه مي شودآه ما . و حقارت ملت و گروه تسليت مي يابد

 مولويولي آس آمتر فكر مي آند آه حاال چه داريم؟ آيا ... ها داشتيم وخوارزمي، بيروني هاشتيم،  ها دامولوي
 نداريم؟ مثل طفلي آه با چوشك آرامش مي يابد ولي مولويمسائل امروز مارا چكونه مي تواند حل آند؟ ما چراامروز 

  !يممي دانيم آه اين آرامش زياد دوام ندارد، اگر غذاي آافي برايش نده
  

.   اسالم دينی است که پيامبرش از بين اعراب به رسالت خود پرداختچرا اکثر جوانان عرب به تروريزم می گرايند ؟ 
تا امروز هم ، اکثر مسلمانان آن را به زبان عربی قرائت می کنند . قرآن کريم، کتاب مسلمانان به زبان عربی است

با وجود اينکه اسالم . عرب بودند و اعراب به عظمت اسالم می باليدندخلفائ اسالم . بدون اينکه معنی اش را بدانند
ملل فارس و ترک و افغان و هندو را در خود ادغام نمود، با وجود اين فرق بين عرب و عجم در تاريخ اسالم و جود 

دوم جهانی تاريخ بعد از جنگ . افول جهان اسالمی شکست بزرگتری برای اعراب بوده تا ملل مسلمان ديگر. داشت
اشغال فلسطين، عقب افتادگی کشور های عربی، جنگ عراق و تحقير :.نيز بيشتر به عزت نفس اعراب صدمه زد

اين شرايطی است که به فرض ما و احتمال قوی، اعراب را بيشتر . اعراب بدست امريکائيان در زندان ابوغريب
از نگاه آنها غرب، به . و و ناموس ارزش بسياری داردبرای اعراب آبر! تحقير نموده تا گروه های ديگر اسالمی را 

  !خصوص امريکا آبروی آنها را ريخته و به نا موس آنها تجاوز نموده است 
  

  پايان
 


