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چكيده

از زاوية رويكردهاي سنتي روان شناسي جنايي، قاتلين زنجيره اي همواره به مثابه نابهنجاراني 

واجد خصايص روان شناختي منحصر به فردبه تصوير کشيده شده و جايگاه آنان تا مرتبة هيوالهاي 

آدمخوار در جامعه تنزل يافته اس��ت. بدين س��ان، نگرش منفی نسبت به قاتلين زنجيره اي متأثر از 

ذهنيت هاي نادرستي است كه با الهام از رهيافت هاي روان شناسي جنايي سنتي در باورهاي عموم 

مردم رس��وخ كرده اس��ت. اين نوشتار مي كوشد تا از رهگذر تأملي بر شواهد رفتاري و خصايص 

رواني و شخصيتي قاتلين زنجيره اي، در تصوير ارائه شده از اين طيف مجرمان بازانديشي كند.

فقدان احساس گناه در قاتل زنجيره اي آن هم به بهانة پاكسازي جامعه از فساد با مالک دانستن 

تعبير »انگل هاي اجتماع« نسبت به قربانيان- که در واقع توجيه گر جنايت ارتكابي توسط آنان است 

- تبح��ر قاتلين زنجيره اي در جلب اعتم��اد قربانيان خود از رهگذر برقراري تعامالت اجتماعي، 

عدم احساس همدردي با قربانياني كه توسط آنان مثله شده و يا اعضاي بدن آنان خورده مي شود، 

به گونه اي كه احساس ترحم به نازل ترين مرتبة خود مي رسد، همگي مؤلفه هايي است  كه در بادي 

نظر نمايانگر اختالالت شخصيتي در قاتلي روان پريش می باشد، حال آن كه امکان مشاهده  چنين 

قاتلين زنجيرهاي از منظر روان شناسي- جنايي

امير سماواتی پيروز دانشجوی دكترا حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتی

تاريخ دريافت: 87/8/4        تاريخ پذيرش:�87/9/1
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مؤلفه هايي در س��اير افرادي كه هرگز مرتكب جرمي در زندگي خود نش��ده اند- با شدت و ضعف 

متفاوت- وجود داش��ته و در نتيجه تفكر س��نتي نس��بت به قاتل زنجيره اي و نوع نگرش نس��بت به 

جايگاه آنان را دچار ترديد جدي مي كند

کليد واژه:

روان شناسي جناييcriminal psychology/ قاتلين زنجيره ايserial killers / بهنجاري

normality / تيپ شناس��يtypology / شواهد رفتاری behavioral evidence / گزينش 

select of victimsقربانيان

نشاني نويسنده:  دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق گروه حقوق جزا و جرم شناسي

a-samavati-p@yahoo.com   0918-811��27  

مقدمه: 
قتل س��ریالی1 عبارتس��ت از کشتن سه نفر، یا بيش��تر در یک بازه زمانی بيش از سی روز، به 
طوری که قاتل ممکن اس��ت به طور هفتگی، ماهانه و یا حتی س��االنه مستمرا به قتل های خود 
ادامه دهد. ش��اید قتل س��ریالی از نظرگاه روانشناس��ی جنایی جرمی اس��ت که ذهن را به طور 
جدی دچار س��ر در گمی می کند؛ زیرا دش��وار اس��ت که نتوان متقاعد شد افراد خاصی وجود 
دارن��د که از به قتل رس��اندن دیگران احس��اس ل��ذت می کنند. این گونه از رفت��ار، که از منظر 
عمومی برچسب رفتار نابهنجار بر آن الصاق می شود، منتسب به طيفی از افراد جامعه است که 
مرتکب اعمال جنون آميز می ش��وند اما مبتال به جنون نيس��تند.2 از منظر فرهنگ عمومي3 حاکم 
بر جامعه، تصور قاتل زنجيره اي به مثابه هيوالیي خطرناك ترس��يم مي ش��ود كه كمترین وجوه 
تش��ابه را با انس��ان هاي عادي دارد. بازتاب چنين تصوري را مي توان در نوش��تگان حقوقي و 
روان ش��ناختي از منظر عناویني كه بر این طيف از قاتلين اطالق مي ش��ود مشاهده كرد. الصاق 

�. Serial kill
�. Ibid.
�. Public Culture
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برچس��ب هایي از قبيل هيوالي خطرناك1 یا تبهكاران ش��يطان صفت یا دیو سرشت به قاتلين 
زنجيره اي نمودي از تصور عمومي نس��بت به آنان اس��ت. از سویی، رسانه هاي جمعي نيز در 
پررنگ ت��ر كردن چني��ن تصویري از قاتلين زنجيره اي، نقش حائز اهميتی را ایفا می كنند. زیرا  
از رهگذر افراط در دهشتناك جلوه دادن جرائم ارتكابي از سوي این مجرمين تحت عناوین 
شكنجه گران جنسي و حتی بعضا آدمخواران2 یا مرده خواران3- در زمانی که قاتل سریالی پس از 
ارتکاب به قتل، مبادرت به خوردن عضو یا اعضایی از بدن قربانيان خود می كنند - به طور قطع 

تأثير منفی زیادی بر ذهن افراد جامعه می گذارد.
رویكرد س��نتي در روان شناس��ي  جنایي، قاتلين زنجيره اي را به مثابه افرادي كه از اختالل 
شخصيتي رنج مي برند و تحت عنوان افراد جامعه ستيز4، سایكوپات و روان پریشي كه مستعد 
رفتارهاي تكانشي و پرخاشگرانه هستند، توصيف مي كند. روانشناسان جنایي نيز برداشتي مشابه را 
از طریق بررسي تمایزات روان شناختي قاتلين زنجيره اي ایجاد كرده و بر مؤلفه هاي شخصيتي آنان 
از قبيل عدم احساس درد و رنجي كه بر قرباني خود وارد مي كنند، وانمود كردن خود به عنوان افرادي 

معمولي و موجه در نظر دیگران و عدم احساس ندامت از جرائم ارتكابي تأكيد دارند.

رهيافت های زيستی؛ نگرشی ساده انگارانه به قاتلينی پيچيده
روانشناس��ی جنای��ی در یکی از ابتدایی ترین نظریه های خ��ود در خصوص تبيين قتل های 
س��ریالی، بر مس��ائل زیس��تی و ژنتيکی مرتکبين آنها تمرکز كرده و از آن به عنوان دليل گرایش 
قاتلين سریالی به ارتکاب شکنجه و تجاوز نسبت به قربانيان شان یاد كرده اند. رهيافت زیستی 
که به غير عادی بودن کنش دس��تگاه ليمبيک اش��اره دارد5، دس��تگاهی که دقيقًا مس��ئول کنترل 

�. Evil monster
�. Cannibalism
�. Necrophilia
�. Sociopaths

Limbic System( .5( مجموعه ای از س��اختارهای زیر قشر مغز شامل هوتاالموس، بادامه، پياز بویایی 
و بخش هایی از تاالموس و قشر مخ است.
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هيجان و گرفتن تصميم های منطقی از سوی شخص است. از منظر این رویکرد، قاتلين سریالی 
دارای امواج مغزی غير عادی هس��تند؛ به گونه ایی که امواج مغزی آنان ش��بيه کودکان است که 
خود نشانه ای از نارسایی در رشد مغز چنين قاتلينی به شمار مي آید. کندی امواج مغز موجب 
می شود تا آن طيف از روانشناسان جنایی که به سمت نظریه های زیستی گرایش دارند، قاتلين 
سریالی را در قالب افرادی ترسيم می كنند که از نظر کارکرد مغزی1 قدرت کنترل بر تصميمات 
خود را ندارند. به بيان بهتر، بر اس��اس یافته های آنان نوعی رابطه بين کارکرد تؤام با اختالل 
مغز و چگونگی رفتار قاتلين سریالی وجود دارد و بنابراین، نابهنجاری در رفتار قاتلين سریالی 
بازتاب کارکرد مخدوش مغز آنان است. بدین سان، چنين رهيافتی مبين آن است که در قاتلين 
زنجيره ای، ُلب جلویی مغز که مرکز تصميم گيری هاست دچار آسيب شده و لذا آنان توانایی 
تصميم گيری منطقی نداش��ته و ارتکاب قتل های س��ریالی، جلوه ای از رفتارهای تکانشی آنان 
اس��ت. ليکن باید گفت چنين توجيهی برای قتل های پيچيده یی که توس��ط قاتلين زنجيره ای 
انجام مي شود، حاکی از نگرشی ساده انگارانه  است و با مثال نقض مواجه می باشد. زیرا همين 
قاتلين س��ریالی به دنبال دس��تگيری در بازجویی هایی که پليس از آنها انجام می دهد به طور 
کاماًل منطقی و درست، همانند سایرین نسبت به این امر که به چه سئواالتی پاسخ دهند و در 
برابر چه س��ئواالتی س��کوت كنند تصميم گيری کرده و بسياری از آنان از این رهگذر قتل های 
ارتکابی خود را برای پليس مبدل به یک معمای غير قابل حل می كنند. بنابراین، قاتلين سریالی 
مانند دیگر افراد جامعه با اتخاذ رفتاری بهنجار در تصميم گيری های خود از یک منطق خاص 
منطبق با ش��رایط و اوضاع و احوال خاصی که آن نوع تصميم گيری را می طلبد پيروی کرده و 
نمی توان به س��ادگی با آس��يب دیده جلوه دادن کارکرد مغزی آنان، وجه مميزه یی را بين قاتلين 
س��ریالی و س��ایرین ایجاد كرد. آنان پس از دستگيري رفتاري از خود بروز مي دهند كه عمدتًا 
س��ایر مجرمين عادي نيز همان ش��يوه را پيش مي گيرند. بدین توضيح كه قاتلين زنجيره اي در 
غال��ب م��وارد به قتل هاي ارتكابي خ��ود اقرار نمي كنند و همواره اميد دارند كه از رهگذر باج 
دادن ب��ه پلي��س فرار كنند ی��ا با ورود به مراحل باالتر محاكم��ه در تجدیدنظر حكم صادره از 

�. Brain Function
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اتهامات انتسابي به خود رهایي یابند. وانگهي، تعداد اندكي از قاتلين زنجيره اي نيز هستند كه 
به جرائم خود اقرار مي كنند، ليكن اقرار آنان نه از روي ابراز ندامت از جرائم ارتكابي خود، 
بلكه به این جهت اس��ت كه آنان در آن ش��رایط، اقرار كردن را بيش��تر به نفع خود مي دانند و از 

طریق آن مي خواهند به نوعي احساس گذشت در شاكيان خود ایجاد كنند.

عدم احساس گناه به بهانه پاكسازي جامعه از انگل هاي اجتماع
قاتلين زنجيره اي در ارتكاب قتل آزارگرانة خود، فاقد احساس قبح اخالقي بوده و چه بسا 
با نگرش ناانساني بودن قربانيان1 - و استحقاق آنان به كشته شدن- توجيهي اخالقي نيز براي 
جرم ارتكابي در ذهن خود مي پرورانند. آنان بزه دیدگان خود را با عناویني از قبيل فاحشه ها، 
ناقلين ایدز یا انگل هاي جامعه2 شایس��تة ادامه حيات ندانس��ته و حذف آنان را از جامعه به 

مثابه رسالتي براي خود تلقي مي كنند.
در واق��ع، قاتلي��ن زنجيره اي نيز همانند بس��ياري از افراد عادي ب��راي َاعمال ارتكابي خود 
توجيه��ي را ت��دارك مي بينن��د تا بتوانند متهورانه و بدون هيچگونه احس��اس مالمت اخالقی 
مرتكب جرائم ش��نيع خود ش��وند. بدین سان، ِاس��ناد برخي خصایص به قاتلين زنجيره اي به 
هي��چ وجه جنبة منحصر به فرد نداش��ته و جلوه ه��اي آنها را مي توان در رفتارهاي افراد عادي 
نيز � صرفنظر از ش��دت و ضعف آن � مش��اهده كرد. )a )27 Erica, 2005  در حقيقت، نوعي 
همپوش��اني در رفتارهاي تكانش��ي قاتلين زنجيره اي و افراد عادي جامعه، مؤید بر این مدعا 
وجود دارد كه به دشواري مي توان خصایص متمایز كننده قاتلين زنجيره اي را انحصارًا مستند 

به آنان كرد.
از دیدگاه روان شناسي  جنایي، قاتلين زنجيره اي افرادی را كه به عنوان قربانيان خود انتخاب 

1. منظور از »نا انس��انی بودن قربانيان« )Inhumanity of Victims(  وجود یک ویژگی یا خصوصيت 
خاص در قربانيان اس��ت که باعث می شود قاتل سریالی وجود آن خصيصه را – برای نمونه در مورد زنانی 
ک��ه مبادرت به فحش��اء می نمایند- مبنایی جهت توجيه انتخاب آنان ق��رار دهد. در واقع، قربانيان قتل های 

سریالی، در نگاه قاتل، فاقد خصائص انسانی بوده و بنابراین شایستگی زندگی در جامعه را ندارند.
�. Vermins
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مي كنن��د، افرادي غيرانس��اني قلم��داد كرده و آنان را به مثابه حيوان یا افرادي فاس��د1 در نظر 
مي گيرند كه باید زمين را از لوث وجود آنان پاك كرد. قاتلين زنجيره اي از چنين تصوري براي 
گزینش قربانيان خود بهره مي برند به طوري كه براي مثال روسپی ها را صرفًا به عنوان ابزارهاي 
جنسي و همجنس بازان را صرفًا ناقلين ایدز، بيماران العالج و بستري شده و معلولين ذهنی را به 
عنوان افراد داراي زندگي نباتي و بي مصرف و افراد الكلي بي خانمان را به عنوان ضایعات جامعه 
مي دانند كه باید از اجتماع حذف شوند )b)Laurance, Alison, 2004,93 . بدین سان، قاتلين 
زنجيره اي، قربانيان خود را به مثابه انگل هاي جامعه مي دانند و لذا بر این باورند كه با كش��تن 

آنان عملي مثبت و مفيد در حق جامعه انجام داده و رسالت اجتماعي خود را ادا می كنند.
متخصصين بهداش��ت رواني برآنند كه قاتلين زنجيره اي بيش��تر افرادي جامعه ستيز هستند 
ك��ه مي ت��وان این ویژگی را به عنوان نوعي اختالل ش��خصيتي تعبير كرد تا یك اختالل ذهني. 
قاتلين زنجيره اي به گونه اي افراطي صرفًا به دنبال قرار گرفتن در موقعيت هایي هستند كه براي 
آن��ان مطل��وب بوده و تمایالت دروني آنان را ارضا كند و این، بيش از هرچيز دیگر براي آنان 
اهميت دارد، اگرچه این ارضاء دروني از طریق ارتكاب قتل هاي زنجيره اي آزارگرانه باش��د. 
آنان معتقدند یك قاتل زنجيره اي، سایر افراد جامعه را صرفًا ابزاري درجهت نيل به تمایالت 
و خواس��ته هاي خود دانس��ته و بنابراین، از این كه آنان را قرباني تمایالت لجام گسيخته خود 
كن��د، ابایي ندارد. وانگهی، بر اس��اس یک الگوی طبيعی، مادام��ی که فردی از عمل ارتکابی 
خود احساس گناه نكند، طبعًا دليلی نيز برای کنار گذاشتن رفتار خود نخواهد داشت. قاتلين 
سریالی نيز بر مبنای همين الگوی طبيعی حرکت می کنند؛ زیرا از قتل هایی که با انگيزه اصالح 
جامعه از فس��اد مرتکب می ش��وند احساس ندامت نکرده و لذا به این عمل ادامه می دهند. در 
واقع قاتل س��ریالی همانند س��ایرین با وجدان خود مصالحه كرده و در قالب واکنش نسبت به 

افراد فاسد موجود در جامعه مبادرت به قتل آنان می كند.
ب��ا ای��ن ح��ال، قاتلين زنجيره اي پس از دس��تگيري ب��ا این واقعيت تكان دهن��ده رو به رو 
مي ش��وند كه قربانيان آنان حيوان یا ش��ياطين یا اشياء نبوده اند، بلکه در واقع ذهنيت آنان مبني 

�. Perverse
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بر غيرانس��اني بودن قربانيانش��ان افس��انه ایي بيش نبوده و در چنين شرایطي است كه بار دیگر 
قربانيان آنان در برابر چشمانشان باز انساني شده و درمي یابند كه آنان سزاوار به قتل رسيدن 
هم��راه با ش��كنجه و تج��اوز نبوده اند. بدین ترتيب، آنان خود به جرائ��م آزارگرانه خود اقرار 

c )Fox, Levin, 2004, 64- 67(.مي كنند

قاتلين زنجيره اي؛ نابهنجاراني عوام فريب يا بهنجاراني مردم آميز
از منظر تصورات افرادي كه به نحوي با قاتل سریالي معاشرت دارند، وي فردي با خصوصيات 
مردم آميز1 و خوش مشرب است كه دیگران از حضور وي در یك جمع احساس خوبي دارند. 
بدین سان، قاتل زنجيره اي از یك خود آگاهي باال نسبت به مهارت ها و توانایي هاي خود در 
جلب اعتماد دیگران برخوردار بوده و به درستي از آنها براي برگزیدن قربانيان خود و اغفال 
آنان استفاده مي كند. البته، این خصيصة شخصيتي نيز صرفًا منحصر به قاتلين زنجيره اي نيست، 
بلكه افرادي هم كه به نوعي در كار خود موفق هستند، نسبت به مهارت ها و توانمندي هاي خود 
 d. )83 Canter, 2001,(داراي خودآگاه��ي ب��وده و از آن در نيل به ه��دف خود بهره مي برند
قاتلين زنجيره اي داراي ش��خصيتي جذاب2هستند که با بهره گيری از این امتياز، قربانيان خود 
را اغوا كرده و در قابل اعتماد جلوه دادن خود با ش��گردهایي كه برگرفته از ضریب هوش��ي 
باالي آنان اس��ت، تبحر دارند. مرتكبين قتل هاي زنجيره اي چنان تصویر مثبتي از خود براي 
قرباني��ان ب��ه نمایش مي گذارند كه حتي به ذهن آنان خطور نمي كند كه چنين فردي بتواند یك 
قاتل زنجيره اي باش��د3. قاتلين زنجيره اي معمواًل در تعامل با دیگران به گونه یي رفتار مي كنند 
كه هيچگونه سوءظنی را در آنان برنمي انگيزد و به هيچ وجه شائبه قاتل زنجيره اي بودن چنين 
ش��خصيتي به ذهن افراد متبادر نمي ش��ود. افزون بر این، قاتلين زنجيره اي در بيان اظهارات 

�. Gregarious
�. Charm Character 

3. ش��خصيت نمایش��ی یا هيس��تریانيک )Hysterical Personality Disorder( خواهان جلب توجه 
دیگران نس��بت به خود اس��ت. این افراد همچني��ن دارای تيپ جذاب و فریبنده ای ب��وده و در اغوا کردن 
دیگران با رفتارهای ظاهری خود بس��يار ماهرند. اینان س��رزنده و نمایش��گر بوده  و به س��هولت با دیگران 

ارتباط برقرار می کنند).18(
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خ��ود راج��ع به چيدمان وقایع به نوعي كه خود را در وق��وع آنها كاماًل فاقد نقش جلوه دهند، 
داراي تبحر هس��تند كه حتي در فرایند رس��يدگي به اتهامات مربوط به قتل هاي زنجيره اي گاه 

با صدور قرار آزاد مي شوند.
با این حال، وقتي یك قاتل زنجيره اي از جذابيت هاي شخصيتي خود براي متقاعد ساختن 
قربانيان و جلب توجه و اعتماد آنان استفاده مي كند تا فرصت شكنجه كردن و كشتن آنان را بيابد، 
به رفتار وي برچسب غيرعادي و منحرفانه زده مي شود؛ درحالي كه نوع چنين رفتاري - صرفنظر 
از هدفي كه مدنظر قاتل است- بيانگر شخصيتي بهنجار است كه نسبت به روش ها و مؤلفه هاي 
معاشرت با افراد و جلب اعتماد آنان اشراف دارد.)e ) 293, 1986, Ressler, Burgess در 
واقع، آیا همان مغازه داري كه از طریق تملق و جلب اعتماد مش��تري تالش مي كند تا وي را 
براي خرید جنسي گران قيمت متقاعد سازد، از منظر سایرین داراي شخصيتي بهنجار نيست 

كه به وضعيت شغلي وي كمك مي كند؟

حريم زندگي قاتلين زنجيره اي؛ از ديگردوستي تا ديگرُكشي
طبقاتي كردن افراد، یك تسهيل كننده روانشناختي است كه قاتلين زنجيره اي از آن براي خنثي 
 f. )Salfati, Canter, 2001,(سازي و غلبه كردن بر احساس عذاب وجدان استفاده مي كنند
قاتلين زنجيره اي با گونه بندي افراد، دست كم، به دو طبقه، تمایالت خود را  تمایالتي اخالق 
گرایانه تصور كرده و به نوعي خود را در رسيدن به آنها ُمحق مي دانند. طبقه نخست، دوستان و 
اعضاي خانواده قاتل زنجيره اي را شامل مي شود كه وي همواره مراقب آنان بوده و با عطوفت 
با آنان برخورد مي كند و طبقه دوم كساني  كه وي با آنان هيچ نوع رابطه اي نداشته و لذا بدون 
هيچگونه توجهي به احساس��ات این افراد، مرتكب قتل آنان مي ش��ود. روابط مبتني بر عاطفه 
و دلس��وزي نس��بت به طبقه نخست باعث مي شود بازپرسان ویژه قتل هاي زنجيره اي به هنگام 
تحقيق از افراد این طبقه با جمالتي از این دس��ت مواجه ش��وند: كس��ي كه من مي شناس��مش 
نمي تواند حتي به كس��ي لطمه اي وارد كند چه رس��د به اینكه كس��ي را بكش��د. او كسي نيست 
كه بتواند مرتكب قتل ش��ود. بنابراین، قاتل زنجيره اي از رهگذر تظاهر به رفتارهاي مش��فقانه 
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ب��ا طبق��ه نخس��ت، آنان را فریب مي دهد تا همواره در نظر آن��ان بي گناه جلوه كند. باری، قاتل 
س��ریالي همان كس��ي اس��ت كه روابطي عاش��قانه با همسر خود داش��ته، اما پس از خروج از 
منزل در خيابان به دنبال زنان روس��پی رفته و پس از تجاوز به عنف و ش��كنجه، آنان را به قتل 
مي رس��اند. وی همان كس��ي اس��ت كه اگرچه در كانون خانواده فردي خانواده دوس��ت تلقي 
مي شود اما در محيط  كار بي رحمانه ترین قتل ها را عليه كاركنان مرتكب مي گردد، بدون آنكه 
كوچكترین احس��اس ترحمي نس��بت به آنان داشته باش��د. باري، زمين بازي، عوض شده اما 
بازي همان است. قاتلين زنجيره اي نوعًا افرادي را به عنوان آماج جرم خود برمي گزینند كه در 
طبقه دوم قرار داشته و لذا كاماًل غریبه1 به شمار مي آیند. این امر موجب مي شود كه برخالف 
قتل هاي عادي نتوان انگيزه و یا روابط بين قربانی و قاتل سریالی را به عنوان راهكاري براي 
یافتن قاتل به كار گرفت. طبقه بندي كردن افراد یكي دیگر از خصایصي اس��ت كه نمود آن را 
در ش��خصيت قاتلين زنجيره اي مي توان مالحظه كرد، به همان گونه كه در افرادي كه هرگز در 
طول عمر خود مرتكب جرمي نيز نمي شوند رگه ها یا رد پاي چنين خصيصه ایي قابل مشاهده 
است. بدین سان، افراد عادي نيز در فعاليت هاي روزمره خود، دیگران را تقریبًا به همين شكل 
طبقه بندي2 و به نوعي حریم روابط خود را مرزبندي مي كنند و در این وضعيِت، آنان را افرادي 
با ش��خصيت بهنجار به ش��مار مي آوریم؛ حال آن كه قاتل زنجيره اي نيز همين طبقه بندي را در 
زندگي روزمره خود در تقابل با سایرین، ِاعمال مي كند)g. )92 ,Hare, 1986 این طبقه بندي 
كه باعث مي ش��ود افراد طبقة نخس��ت حتي وي را به عنوان یكي از بهترین دوس��تان یا اعضاء 
خانواده بدانند، این امكان را براي قاتل زنجيره اي فراهم مي كند كه بدون هراس از این که در 
معرض س��وءظن آنان قرار گيرد مرتکب قتل هاي توأم با آزار و ش��كنجه و تجاوز ش��ود. بدین 
س��ان، یك قاتل زنجيره اي آزارگر كه مرتكب تجاوزات جنس��ي مي ش��ود و از منظر قربانيان، 
فردي خش��ن و بي عاطفه اس��ت، حتي تصور آزار رساندن به اعضاي خانواده یا دوستان خود 
را نيز در س��ر نمي پروراند. لذا، نوعي دوگانگي در ش��خصيت قاتلين زنجيره اي وجود دارد كه 

�. Stranger
�. Compartmentalization
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خاس��تگاه آن در طبقه بن��دي افرادي كه با وي در تعامل هس��تند و اف��راد غریبه كه با آنان فاقد 
هيچگونه ارتباطي ندارد، نهفته است.

از منظر روان شناسي  جنایي، قاتلين زنجيره اي نسبت به مرگ دیگران فاقد احساس بوده و 
از آن احس��اس رنج و ناراحتي نمي كنند. باید اذعان داش��ت این جمود عاطفي1 نيز در قاتلين 
زنجيره اي جنبه اي منحصر به فرد ندارد. چه بس��ا، به عنوان نمونه، پزش��كان نيز در حرفة خود 
از چنين دوگانگي ش��خصيت برخوردار باش��ند؛ آنان با آنكه از مرگ نزدیكان و دوس��تان خود 
احساس ناراحتي مي كنند، اما نسبت به مرگ سایرین به تدریج نوعي بي تفاوتي را پيش گرفته و 
لذا دچار ناراحتي نمي شوند و در واقع، مواجه شدن با مرگ دیگران و پذیرش آن و عدم ابراز 
 h. )Lifton, 1986,46(واكنش احساسي نسبت به آنها را اقتضاي حرفه پزشكي خود مي دانند
رفتار پزشكي كه از اعالم مرگ بيمار دچار احساس ناراحتي نمي شود رفتاري بهنجار و منطبق 
با استلزامات شغل وي محسوب مي شود و یك قاتل زنجيره اي نيز همين موضع گيري رفتاري 

را در مورد مرگ افراد طبقه دوم دارد. 
حت��ي ای��ن رفتار قاتلين زنجي��ره اي نيز منحصر به فرد نبوده و جل��وه بهنجار آن را از منظر 
روان ش��ناختي مي توانيم در س��ربازاني ببينيم كه در جنگ مي آموزند دشمنان را از افراد خودي 
تفكيك كرده و با آنان برخوردي غيرانساني داشته باشند. به همين دليل بسياري از افراد عادي 
و داراي س��المت روان��ي ك��ه هرگز حتي خي��ال آزار دیگران  نيز به ذهن آن��ان خطور نكرده، 
دشمن خود را در جنگ سالخي مي كنند و از نظرگاه سایرین چنين رفتاري كاماًل بهنجار تلقي 

مي شود.
آن افراد در ذهن خود، انس��ان ها را نمي كش��ند بلكه به زعم خود، افراد فاس��د و خبيث را كه 
داراي خصایص حيواني هستند به قتل مي رسانند. در حالي كه پس از خاتمة جنگ همين افراد، 
دیگر چنين تصوري را نسبت به قربانيانشان نداشته و آنان را نيز انسان هایي داراي حق حيات 
مي پندارند كه صرفًا بيگانه محس��وب مي ش��وند و نه دشمناني مستحق مرگ، و این دقيقًا همان 
تغيير ذهنيتي است كه در قاتلين زنجيره اي نيز در قبل و پس از ارتكاب جنایت رخ مي دهد و 

�. Psychic Numbness
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تغيير رفتاري بهنجار از منظر روان شناس��ي  به ش��مار مي آید كه در سایرین نيز ممكن است رخ 
بدهد، بي آنكه هرگز در زندگي مرتكب جنایتي شده باشند.

قتل هاي زنجيره اي؛ تجّلي افول تراژدي انساني در ذهنيت قاتل
فقدان احس��اس یگانگي از جمله ویژگي هایي اس��ت كه هرچند در قاتلين زنجيره اي وجود 
دارد، ليك��ن ای��ن خصيص��ه منحصر به چنين افرادي نيس��ت. از منظر روان شناس��ي  جنایي، 
نقش پذیري به این معنا كه شخص خود را به جاي دیگري بگذارد از جمله خصایص شخصيتي 
است كه در افراد وجود دارد و آنان را قادر مي سازد خود را در شرایط سخت به جای شخص 
دیگ��ر تص��ور كنند و احساس��ي همانند وي را تجربه كنند ) کی نيا، i)155 ،1374. بس��ياري از 
قاتلين زنجيره اي نيز داراي توانایي نقش پذیري هس��تند اگرچه از آن در جهت لذت بردن از 

رنج كشيدن و احساس درد قربانيان استفاده كنند.
در واقع، توانایي نقش پذیري را مي توان در یك پيوستار مورد تحليل قرار داد، به گونه اي كه 
در طول آن ميزان احساس یگانگي1 فرد با دیگران مشخص شود. نخست طيفي از افراد هستند 
كه احساس یگانگي در آنان به قدري باالست كه حتي اگر در گوشة دیگري از دنيا افرادي دچار 
فالكت باش��ند با آنان احس��اس همدردي مي كنند و از وضعيت آنان رنج مي برند که اصطالحًا 
از آنان تحت عنوان »ش��هروند جهانی« یاد می ش��ود. دومين طيف، افرادي هستند كه در ميانه 
پيوس��تار قرار گرفته و صرفًا در قبال اش��خاصی چنين احساس��ي را دارند كه در مجاورت آنان 
بوده و رابطه نزدیكي با آنان دارند، ولي نسبت به افراد غریبه فاقد چنين احساسي هستند. در 
انتهاي پيوستار، افرادي قرار مي گيرند كه نسبت به تراژدي هاي انساني بي تفاوت بوده و فاقد 
هرگونه احساس یگانگي با آنها هستند. هرچند قاتلين زنجيره اي در طيف سوم قرار مي گيرند، 
چه بس��ا بس��ياري از افراد دیگر مانند مبتالیان به ایدز كه با علم به بيماري خود و سوءاستفاده 
از عدم آگاهي دیگران با آنان روابط جنسي بي پروا برقرار مي كنند، بي آن كه از انتقال ویروس 
ایدز به دیگري احساس ناخوشایندی به آنان دست دهد و یا كالهبرداراني كه از رهگذر توسل 

�. Empathy
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ب��ه خدع��ه و مانورهاي متقلبانه عده اي را اغفال كرده و در كمال بي تفاوتي موجب تيره روزی 
آنان شوند نيز داراي همين ویژگي هاي رفتاري بوده و در همين طبقه قرار گيرند.

قرار گرفتن قاتلين زنجيره ای در طيف س��وم اس��ت که موجب می شود آنان از كشتن دیگران 
احس��اس لذت کرده و قرباني خود را بدون اعتنا به درد و رنجي كه بر وي تحميل مي ش��ود 
مورد شکنجه قرار دهند. بعضي از قاتلين زنجيره اي نيز همانند طيفي دیگر از افراد از احساس 
یگانگي توأم با همدردي برخوردارند؛ به گونه ایي كه درد و رنج قربانی خود را لمس مي كنند، 
ليكن با این تفاوت كه این قاتلين زنجيره اي از چنين احساسي براي لذت بردن خود استفاده 
مي كنن��د),j. )153 Turco, 1990  ب��ه بي��ان بهتر، آنان براي آن كه از قتل هاي خود لذت ببرند 
در وهلة نخست، باید درد و رنج قربانی خود را درك و آن را تجربه كنند. به هر ميزان كه قاتل 
زنجيره اي احساس یگانگي توأم با همدردي بيشتري دارد، به همان مرتبه از رنج بردن قرباني 
خود لذت بيشتري مي برد. در بررسي هاي انجام شده درخصوص قاتلين زنجيره اي، عمدتًا دو 
گونه براي آنان برشمرده است. گونه نخست، دربردارنده قاتليني است كه داراي ضریب هوشي 
پایيني هس��تند، قدرت كنترل رفتارهاي تكانش��ي در آنان بسيار پایين است و احساس یگانگي 
با قربانی در آنان ضعيف است و گونه دوم مشتمل بر قاتليني است كه از ضریب هوشي باالیي 
برخوردارند، احساس یگانگي با قرباني و لذت بردن از زجر دادن وي در آنان قوي است و از 
طری��ق دیگ��ر آزاري، تمایالت خود را ارضاء مي كنندBlackburn 63( .k, 2002,( این گونه 
اخير از مجرمين عمدتًا در گذش��ته خود تجربياتي از بی توجهی های اطرافيان، خش��ونت هاي 
ش��دید و به ویژه تجاوز به عنف و جرائمي كه داراي عنصر اذیت و آزار اس��ت، داش��ته اند1. 
ارتكاب قتل هاي توأم با خشونت در قاتلين زنجيره اي گونه دوم، عمدتًا جنبه عمدي و خودآگاه 

1. به عنوان ش��اهد مثال می توان به جفری دامر )Jeffrey Dahmer(  آدمخوار آمریکایی اش��اره كرد که 
در 8 سالگی مورد تجاوز قرار گرفت، در 10 سالگی به پاک کردن استخوانهای مرغ های مرده می پرداخت 
و به خفه کردن و جدا کردن س��ر از بدن جوندگان عالقه وافری داش��ت. پدر و مادر به او توجهی نداشتند. 
پدر مشغول کار و تحصيل و مادر گرفتار مسائل خود بود. او برای جلب توجه دیگران به هر کاری مبادرت 
می كرد و در سال آخر دبيرستان، زمانی که می خواستند از شاگردان اول عکس بگيرند، او که شاگرد ضعيفی 
بود به ميان پریده و در ميان عکس قرار گرفت، اما چهره او را سياه کردند. بعدها از دیگران انتقام گرفت و 
به عبارت دیگر نخواس��ت اجازه دهد که کس��ی جرأت داشته باشد تصویر او را سياه و از صحنه محو كند.

همان،ص 273.
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دارد تا تكانشي و در واقع، مجرم با آگاهي از درد و رنجي كه قربانی از چنين خشونت هایش 
تجربه مي كند، از نظر دروني اقناع شده و احساس لذت مي كند و این خود انگيزه مجرم را براي 

ارتكاب قتل هاي توأم با مثله كردن بزه دیده و یا خوردن اعضاي بدن وي تقویت مي كند.
قاتلين زنجيره اي اجتماع س��تيز فاقد احس��اس یگانگي با قربانی خود هستند و در واقع، بنا 
به مصالحي كه به زعم آنان در كشتن شخص یا اشخاص وجود دارد، مبادرت به حذف كساني 
مي كنند كه شایس��تة زیس��تن در جامعه نيس��تند. اما قاتلين آزارگر )دیگرآزار( داراي احساس 
یگانگي با قربانی خود بوده و آزار او موجب برانگيخته ش��دن حس لذت در آنان مي ش��ود و 
هنگامي كه این دو اختالل توأمان در قاتل زنجيره اي وجود داشته باشد، یكي موجب تقویت 

دیگري شده و هيجان آزارگري را كه قاتل زنجيره اي به دنبال آن است، دو چندان مي سازد.

تيپ شناسي قاتلين زنجيره اي در پرتو شواهد صحنه جرم
درخص��وص قتل ه��اي زنجيره اي مي توان با اس��تفاده از ش��واهد موج��ود در صحنة جرم، 
خصایص شخصيتي قاتل زنجيره اي را مورد كاوش قرار داد. به بيان بهتر، آثار و شواهدي كه 
قاتل زنجيره اي در صحنة جرم از خود به جاي مي گذارد، تا حدودي بازتاب ویژگي هاي رفتاري 
وي از منظر روان شناس��ي جنایي اس��ت. این شواهد رفتاري ممكن است شامل چگونگي به 
قتل رسيدن فرد و اینكه قتل در كجا واقع شده، ابزارهایي كه قاتل به منظور ارتكاب قتل هایش 
به كار گرفته و نحوة استفاده از آنها در صحنة جرم و وضعيت جسد باشد. حال، سئوال بنيادي 
این اس��ت كه آیا با اس��تفاده از طرح پروفایل مجرم كه خاس��تگاه آن در آمریكا بوده و توس��ط 
پليس فدرال آمریکا به وجود آمده اس��ت مي توان به نوعي تيپ شناس��ي ضابطه مند از قاتلين 
زنجيره اي1 دس��ت یافت یا آنکه امکان مدل س��ازي درخصوص این جنایتكاران وجود ندارد؟ 
براي پاس��خ  به این س��ئوال ناگزیر باید ش��واهد رفتاری2 یعني شواهد موجود در صحنة وقوع 

قتل هاي زنجيره اي كه نشانگر نحوة  ارتكاب چنين جنایاتي است، مورد تحليل قرار گيرد. 

�. Typology of Serial Killers
�. Behavioral evidence
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نخس��تين بار، تيپ شناس��ي قاتلين در آکادمی FBI در مورد قاتالن آزارگر جنس��ی1 مطرح 
شد.

محققيني چون داگالس2، بورگس3 و رس��لر4 در کتابچه راهنمای طبقه بندي جرم به موضوع 
تيپ شناس��ي قاتلين زنجيره اي آزارگر به ویژه در قتل هایي كه توأم با تجاوزات جنس��ي باشد، 
پرداخته اند. آنان تمایز بين قاتلين زنجيره اي ضابطه مند و فاقد ضابطه را براس��اس معيارهایي 
بن��ا نهادن��د كه به زعم آنان مي توان ب��ا تجزیه و تحليل صحنة ج��رم5 وضعيت قربانی جرم6 و 

گزارشات پزشكي قانوني به آنها دست یافت.
قاتلي��ن زنجيره اي ضابطه مند قاتليني هس��تند كه زندگي منظم��ي دارند و این نظم در روش 
ارتكاب قتل ها نيز انعكاس مي یابد. آنان داراي بهره هوش��ی متوس��ط به باال بوده و بسياري از 
خصایص رفتارهاي بهنجار در تعامالت اجتماعي این قاتلين با سایر افراد قابل مشاهده است 
 l. )Lifton,و عمدتًا در نقش هاي اجتماعي خود داراي مهارتها و تخصص هایي نيز مي باشند
Palermo, 2005,(  73 قاتلين زنجيره اي ضابطه مند مایلند تا جرائم خود را با طرح نقش��ة 
قبل��ي مرتكب ش��وند. در واق��ع قتل هاي ارتكابي از س��وي این طيف از قاتلي��ن زنجيره اي، 

اصطالحًا در شمار قتل هایي با سبق تصميم است.
قاتلين زنجيره اي ضابطه مند در گزینش قربانی خود حساس��يت زیادي داش��ته و به تناس��ب 
ویژگي هاي ش��خصي وي را به عنوان آماج جرم خود برمي گزینند و از ترفندهاي خاصي نيز 
براي به دام انداختن قرباني خود اس��تفاده مي كنند. این قاتلين در بيش��تر موارد از سالح براي 
ارتكاب قتل اس��تفاده كرده و به س��بب همان نظمي كه همواره در رفتارهاي آنان نمود دارد، به 

هنگام ترك صحنة جرم سالح را با خود مي برند.

�. Sadistic Sexual Murderer
�. Douglas
�. Burgess
�. Ressler
�. Crime scene analysis
�. Victim Circumstances
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قاتلين زنجيره اي فاقد ضابطه1، قاتليني غيرمنضبط هستند كه عمومًا صحنة جرمي كه از آنان 
به جاي مي ماند صحنه ایي نامنظم اس��ت. آنان اصواًل بدون نقش��ة قبلي مرتكب قتل  شده و اگر 
هم رد پاي نقش��ه ایي از پيش طراحي ش��ده را بتوان در صحنه جنایت آنان یافت، بسيار جزئي 
است. این طيف از قاتلين در مناسبات اجتماعي، توانایي برقراري تعامل با سایرین را نداشته 
و از بهرة هوشي پایين تر از حد متوسط برخوردارند. در بررسي صحنة قتل هاي زنجيره اي كه 
توسط چنين قاتليني انجام شده آثاري از قبيل خون، اثر انگشت و یا سالح جا مانده در صحنة 
جرم یافت مي شود كه خود بيانگر آن است كه بازپرسان ویژه قتل از نظر روان شناسي جنایي 

)21 ,1982 ,m.  )Helibrumبا قاتلي مواجهند كه در طيف قاتلين فاقد ضابطه قرار دارد
بدین س��ان، عمومًا رفتارهاي قاتلين زنجيره اي فاقد ضابطه قبل از ارتكاب قتل، رفتارهایي 
عجوالن��ه و تكانش��ي اس��ت كه در محيطي ممل��و از تنش روي داده و ناش��ي از ارتباطات و 
مش��كالتي اس��ت كه قاتل براي مثال در محيط كاري خود از حيث روابط استخدامي یا مسائل 

مالي با آنها مواجه بوده است.
برخالف قاتلين زنجيره اي فاقد ضابطه كه قرباني خود را به طور تصادفي و برحسب شرایط 
به قتل مي رس��انند، قاتلين زنجيره اي ضابطه مند بيش��تر به س��مت اتخاذ یك رویكرد كالمي2 
گرایش دارند، بدین معنا كه قبل از ارتكاب قتل به گفتگو با قرباني خود مي پردازند و پيامدها و 
نتایج حاصله از این گفتگو در چگونگي به قتل رساندن قرباني نقش حایز اهميتي ایفا مي كند. 
به طوري كه حتي تجاوزات جنسي قبل از ارتكاب قتل، سوزاندن مقتول پس از ارتكاب قتل 
یا خوردن اعضاي بدن مقتول برآیند همان گفتگو با قرباني است كه در روان شناسي  جنایي از 
آن تح��ت عن��وان اوضاع و احوال پيش جنایي3 یاد مي ش��ود. این گروه قاتلين زنجيره اي فاقد 
ضابطه، معمواًل در نزدیكي صحنة جرم زندگي مي كنند و فقدان نقشه ایي از پيش طراحي شده 
قبل، بعد و در طول ارتكاب قتل را مي توان در ارتكاب آني جنایت و حالت اغتشاش در صحنة 

�. Disorganized Serial Killers
�. Verbal approach
�. Pre- criminal circumstances
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جرم مشاهده كردn. )سامونز، 1383: 117( این قراین و شواهد خود بازتاب ناتواني این طيف 
از قاتلين در برقراري روابط اجتماعي و فردي آنان با بزه دیده است.

فقدان رفتارهاي بهنجار و عدم توانایي در برقراري روابط سالم اجتماعي از منظر رهيافت هاي 
ناظر به وضعيت پيش جنایي باعث تش��دید انحرافات جنسي شده كه بارقه هاي آن را مي توان 
در قتل هاي زنجيره اي توأم با تجاوزات جنس��ي مش��اهده كرد. در واقع تمایل به ش��كنجه و 
تجاوز نس��بت به قرباني قبل از ارتكاب قتل تا حدي در این طيف از قاتلين ش��دید اس��ت كه 
گویي آنان به نوعي جنون آدم كش��ي توأم با آزارگري مبتال هس��تند. افزون بر این، مي توان به 
گروه سومي از قاتلين زنجيره اي تحت عنوان قاتلين داراي شخصيت مختلط1 نيز اشاره كرد، 
این اصطالح به قاتليني قابل اطالق است كه نمي توان آنان را به طور قطع در یكي از دو گروه 
قبلي جاي داد و در واقع امتزاجي از خصایص رفتاري این دو طيف بوده و ش��اهدي بر این 
مدعي هستند كه امكان الگوسازي در مورد قاتلين زنجيره اي وجود ندارد. با این حال، بعضي 
روانشناس��ان جنایي در صدد بيان برخي مؤلفه هاي افتراقي درخصوص گروه س��وم از قاتلين 
زنجيره اي برآمده اند. بدین توضيح كه صحنة جرم در قتل هاي ارتكابي از سوي چنين قاتليني 
پر از اغتش��اش و بي نظمي اس��ت، خشونت هایي نسبت به قرباني پيش از به قتل رساندن وي 
اعمال مي ش��ود و از آنجا كه چنين قاتليني معمواًل جوان بوده یا از مواد مخدر و مش��روبات 
الكلي استفاده مي كنند و وقایعي غيرقابل پيش بيني به طور ناگهاني شيوة ارتكاب قتل را كه از 

)79 -72 ,2005 ,o )Mead.پيش آنان انتخاب كرده بودند، تغيير مي دهد

الگوپذيري قاتلين زنجيره اي از رهگذر تأثير سينماي هاليوود
محققيني از قبيل كانتر2، و یونگ3 در سال ٢٠٠٣، از پدیده ایي تحت عنوان »تأثير هاليوود«4 
ی��اد كردن��د. آنان معتقدند الگوهایي كه به طور جدي و عميق مورد بررس��ي قرار نگرفته اند و 

�. Mixed killers
�. Canter
�. Young
�. Hollywood Effect
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صحت یا سقم آنها به اثبات نرسيده از طریق پخش فيلم ها و مجموعه هاي تلویزیوني در افراد 
نهادینه مي شود، سپس الگوهاي مزبور به عنوان مسائلي تخصصي و علمي به اشتباه در جامعه 
پذیرفته شده و از منظر روان شناسي  قضایي، حتي قضات و كاركنان قضایي نيز از این پدیده 

)54 ,1999 ,p. )Levin& foxمتأثر مي شوند
قاتلين زنجيره اي فاقد ضابطه به سبب ضریب هوشي پایيِن خود تحت تأثير فيلم هاي مربوط 
ب��ه قاتلي��ن آزارگر ق��رار گرفته و بازتاب تأثيرپذیري را مي ت��وان در چگونگي ارتكاب قتل از 
س��وي آن��ان كه ملهم از صحنه هاي فيلم اس��ت، مالحظه كرد، در حالي ك��ه قاتلين زنجيره اي 
ضابطه مند به سبب ضریب هوشي باال عمدتًا شيوه هایي را در ارتكاب قتل و گزینش قربانيان 
خود انتخاب مي كنند كه تا حدود زیادي جنبة منحصر به فرد داش��ته و برگرفته از تخصص ها 
و مهارت هاي آنان است و نه صرفًا گرته برداري از فيلم ها. بدین سان، قاتلين ضابطه مند هرگز 
از الگوهاي كليشه ایي و ترفندهایي كه در فيلم هاي سينماي هاليوود به تصویر كشيده مي شود، 
اقتباس نكرده و لذا نمي توان در قتل هاي زنجيره اي ارتكاب یافته توس��ط این طيف از قاتلين 

به نوعي همسان سازي قتل ها و قربانيان دست یافت.
گونه ایي دیگر از رهيافت هاي روان شناس��ي  جنایي در راس��تاي تبيين ویژگي هاي رفتاري 
قاتلي��ن زنجي��ره اي در پرت��و ارتباط آنان با قرباني اس��ت. طبقه نخس��ت از این نوع ارتباط به 
گونه ای��ي اس��ت كه قاتل تمایلي به جس��م قرباني به عنوان ش��يء ندارد بلك��ه آنچه براي وي 
اهميت دارد، ش��كنجه كردن و اذیت و آزار قرباني در هنگام حيات وي اس��ت كه كانتر از این 
حالت تحت عنوان ارتباط با قربانی به عنوان فرد زنده و نه جسم مرده یاد مي كند. البته، ناگفته 
پيداس��ت جهت دهي این ارتباط كاماًل تحت كنترل قاتل بوده و قرباني، نقش��ي انفعالي را ایفا 
مي كند. در این ش��كل از قتل هاي زنجيره اي، قاتل مبادرت به قطع اعضاي بدن قرباني و حتي 
خوردن آنها یا تجاوز جنسي مي كند. در طبقة دوم، حذف سریع قرباني، دغدغة اصلي قاتل را 
به خود اختصاص مي دهد. بنابراین در این حالت، شيوة ارتكاب قتل ها عمدتًا حول محور خفه 
كردن، سوزاندن، بریدن گلو و یا كشتن با اسلحه استq. )Canter, 2002, 26( بدین سان، در 
قتل هایي از این دست، تجاوزات جنسي و یا آثار شكنجه بر روي بدن قرباني دیده نمي شود، 
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بلكه هرگونه آزارگري بر مقتول پس از ارتكاب قتل صورت گرفته و تحت عنوان جنایت عليه 
مرده قرار مي گيرد كه جلوة بارز آن را مي توان در قاتليني جس��تجو كرد كه جس��د قرباني خود 
را مي خورند یا مي س��وزانند. لذا، نحوة تعامل قاتل با قربانی، نمودي دیگر از ش��واهد رفتاري 

قاتلين زنجيره اي است كه مي تواند در تحليل گونه شناسي قتل ها راهگشا باشد.

نتيجه گيري
بس��ياري از اف��رادي كه به طور عادي در جامعه زندگي مي كنن��د بدون آنكه مرتكب جرمي 
ش��وند، نيازهاي آزارگري خود را به روش هایي كه از منظر اجتماع قابل پذیرش اس��ت، تأمين 
مي كنند. قاتلين زنجيره اي نيز در صدد ارضاي همين نياز خود هس��تند، با این تفاوت كه آنان 
از این توانایي برخوردارند كه بزه دیدگان بي گناه را مورد خش��ونت هاي ش��دید و شكنجه قرار 
دهن��د و از ای��ن رهگذر هيجانات خود را تخليه كنند. وقتي قاتلين زنجيره اي نيز مانند س��ایر 
افراد از توانایي جلب اعتماد دیگران، طبقه بندي آنان در حریم زندگي خود و ناانس��اني تلقي 
كردن و احس��اس یگانگي توأم با همدردي با قربانيان خود برخوردارند، باید اذعان كرد آنان 
به اندازه ایي كه در بادي امر، اجتماع س��تيز به نظر مي رس��ند، نبوده و صرفًا باورهاي نادرست 
چنين تصویري را از قاتل زنجيره اي ایجاد و در اذهان عموم مردم رس��وخ كرده اس��ت. لذا، 
براي ش��ناخت قاتلين زنجيره اي، نباید صرفًا به دنبال یافتن نابهنجاري هاي منحصر به فرد در 
ش��خصيت آنان بود، بلكه چه بس��ا با بررس��ي رفتارهاي بهنجار كه وجه مش��ترك آنان با افراد 
عادي است، مي توان انگيزه ها، خصوصيات شخصيتي و نحوة انتخاب بزه دیدگان را در قاتلين 
زنجيره اي تبيين كرد. البته، این مس��أله بدان معنا نيس��ت كه ویژگي هاي رواني و ذهني قاتلين 
زنجيره اي مش��ابه افراد عادي اس��ت بلكه صرفًا باید توجه داشت كه گاه براي شناخت قاتلين 
زنجيره اي ما از جایگاه نادرس��تي به جس��تجوي تفاوت هاي مهم آنان پرداخته ایم، حال آن كه 
باید تفاوت هاي قاتلين زنجيره اي را در بطن همين تشابهات و بهنجاري رفتارهاي آنان همانند 

سایرین- كه قدر مشترك یك قاتل زنجيره اي با افراد عادي است- جستجو كرد.
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