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 پیشگفتار
 

 

 

 ، مهربانی و وجدان عشق، ،تخطرانکترین انسانها رد جامعه کسانی هستند هک زری نقاب عقالنیت، انسانی »
 « اند. کاری و بی بندوباری پنهان رکدهرشارت، خشم، ردوغ، پنهان دنیایی از

کلی1  دکتر رهوی کلی
 

اسا    سایکوپت  ی ا  اس  یه  ی   شاصیا ی تاخیالالجمله  ازسایکوپتی  
ت شه، مراقب، ، عیشق اح ایسای  ظیهر ه ،ظیهری مهر ین،   ش از اندازه نمیکشا 

س دن رشپد   تس از تذکر، منطق    درسیویر  ه زندگ  دکگران  ارد م  م ئپل 
اسیفیده عیطف ، میل    اجیمیع  اس  میه    اقع   ه هدف خپد یه معمپالً سپء

م اائپل  ،  فی،   ن،   رساایفردی خپدخپاه، حق  ه جینب، آساا بیه رل خپد 
ی هدهد. سیکوپت ن م قی ل اساا  نشاایدر مپارد حید ر گپ   حی  در غتنهینویر، 

ند، ینشااون  م افرادی ه اایند یه  پجه   ه درساای    نیدرساای  ندارند، قینپن
هیی اخالق  ه اایند دکگران را ندارند، فیقد  یزدارنده ی  همدل    همدردی پانیک  

راد را  رای جیمعه شین سراسر در غ   ن رنگ اس . آنچه اکن اف  زندگ    عشاق
آنهی  شنیسیک  عقالن ی  اسا  یه  ر ههره دارند   اکن نقیبنقیب  یندخطرنیک م 

 یند.  هه   ی  ی سیل ین    یر زکیدی دشپار م را در ا یدای امر 
 یییب شااایمل مهم نویتآکد م ینگپناه یاه از عنپان ییایب حیبااار  رهما
،   شااینهی، هگپنگ   عیمالت اجیمیع    عیطف هیی اصاال  ساایکوپت  کژگ 

 ررسااا   هی قبل از افییدن  ه دام اسااا . در اکن یییب  هآنهایی شااانیسااایک  راه

                                                           
1. Hervey M. Cleckley 
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اند   دهشهه قیل  مر وب نگرااکم یه ترداخیه هیسیکوپت  ر انشنیخی  گر ه  از
اح اایساایت  نامی  ی خپدخپاه    فرکب دکگرا ،اندنرساا ده ه زندان کی هپ ة دار 

  رندا  ه  یراج م هی رر ان ، عپاطف، آرامش   داراک  آنزندگ   ؛یشندافراد را م 
هیی جدکدی  رای خپد ت دا   در نهایکا  خپن اااردی    ای ظیهری مپجه طعمه

 ینند.م 
 در م ین مذیر ه اایند   اکن تدکدههی دهند اغلب ساایکوپت آمیرهی نشااین م 

هی  ه زندگ  دکگران  ارد شده   آنهی امی نیکیب ن  ا . سیکوپت  ،نیدر اسا زنین 
هیی عیطف    اح ینیً میل  ساااص    هی را  ی هیلشآندهناد، زنادگ  م را فرکاب 

 خپردگین هرهه سارکعیر از ا  فیصله نگ رند  هنینچه فرکب سانگ ن مپاجه یرده
یه   ییر را  ی هری اا اکنرحم  منطق  مط ع ساایخیه    ی   هیک    ر یت از آنهی

 ای ازیلهنبتش  سر خپد د هیسیکوپت  دهند. راکشاین منیفع  داشیه  یشد انایم م 
هیی لتپو یه، انیظیرات میالش  شده   ی فهیی شقلب هیی  کران شده، زندگ 

د، یننس گنیه کی تشاا مین  نم هی هرگز اح اایساایکوپت گذارند. خیل   رجیی م 
 پاند م طلبویرند. اکن یییب  حیلی   هم شاااه   در هر عذرخپاه  ن  اااینداهل 

  گ ج    ال ول ف ه ااایند یه  اندییر آمدهیاه در هن ن ر ا ط  گرف  رای افرادی
ن سارد   آزاردهنده  بدکل شده اس  ای هن ای هنین عیشاقینه  ه را طههرا را طه

   ن ز مف د  یشد.
ه حپل مطیلعآن اس  یه   شیر مطیلب مپباپ  قی ل  پجه دکگر در اکن یییب 

 سیکر یه در دل ل اکن  پجه آن اسا هی در ر ا ط عیطف  اسا . محپر سایکوپت 
 ساارع  از آن مپقع   معمپالً  ه منیسااب  نداردرفییر  افراد قی   ،ر ا ط اجیمیع 

را هی  پان ساایکوپت راحی  نم  ل  در ر ا ط عیطف   ه ،شااپندینیر گذاشاایه م 
آنهی ممون اساا  تدران، میدران، هم ااران، فرزندان، ساایکر اقپام  .ینیر گذاشاا 

 .نزدکک   کی حی  خپد می را شیمل شپند
 هی حی  درمینگران، ر انپزشااوین، قتاایت   هرالزم  ه ذیر اساا  ساایکوپت 

عنپان کک  دهند؛ لذا  ر خپد الزم دان اایم  هفرکب م  اراده ینندرا یه  شااصیاا 
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لعیت عهده گرفیه   نییکج مطی حق ق    فحص در اکن زم نه را  ر ةر انشنیس  ظ ف
  صشاا آگیه  یپهک در امرمنیشاار ینم  ی خدمی  هرهند قیلب یییب خپد را در 

  ه جیمعه اکران  انایم داده  یشم. 
مراجعین   پد یه در یپدی  مپرد   رگرفیه از من از نپشاااین اکن یییب ةانگ ز

 شاااویک  داشااایند مراجعین؛  رخ   عرض افراد نزدکک خینپاده قرار گرفیه  پدند
گپ    غ، هم ااران  یه درشااین  ی محیرم خپد ار بیطیت نیمیعیرف دارندهم ااران

مپارد دکگر یه در طپل مطیلعه اکن یییب  ی آنهی آشاانی  ی    اا یر ،تنهینویر ه اایند
.  رخپرد  ای اکن مپارد مرا  ر آن داشااا   ی در زم نه اخیالال   یه خپاه اد شاااد

الل در نهایکا   ه اخی  گرکباینگ ر اکن افراد اسااا   اه  حق ق    فحص  پردازم 
پد ن سیل مطیلعه    حق ق    فحص خشاصی   سیکوپتی  رس دم   نییکج هندک
 را در اکن یییب  ه رشیه  حرکر درآ ردم.

 ردی یهشن دم از ت رمر اکی   قی  نگیرش اکن یییب  ه تیکین رس د، در خبرهی 
ساایله خپد را  ه دالکل  ی یمک هم اار خپد در شااهرک ایبی ین  هران فرزند ههل

اند. خبری ز یله انداخیه ییهج اااد را مه له    ه ساااطل ،قیل رساااینده  اه   اه
امی در  ،یننده یه هند   هپن   هراک  آن  ی اکن لحظه مشااصص ن  اا شااپیه

اکن ز ج دامید   دخیر خپد را ن ز ساایلهی قبل  ی  شاادخبرهیی  وم ل  مشااصص 
اند.  ی خپاندن اکن یییب درخپاه د کیف  هگپنه  ه قیل رسااینده ای مشاای هشاا په

اخالق  در اربیی ن یزهیی ح پان  خپد  ةیزدارندهی ه چ حد   مرز    سایکوپت 
گذارد یه اکن ز ج  اجد  یق  نم  شن دن داسیین اکن خینپاده شو  شانیساند.نم 

 اخیالل سیکوپتی  ه یند   البیه از نپ  شدکد آن. 
سایکوپتی  ن ز مینند هر اخیالل     میری دکگری  یپرت کک ط ف اس  یه 

نقطه خیص  از اکن ط ف قرار داشیه  یشند.  رای  ممون اس  افراد درگ ر  ی آن در
در نظر  گ رکم، قی الن  هن ن  011آغیز   تیکین ط ف را صااافر    ةاگر نقط ،م ایل

هیی سااایکوپت  ل ون، .گ رند ه  یال قرار م  59عایطفه در نقی  خپن ااارد     
 ندی ینند یه ممون اسااا   ه لحیر درجه  ااا یری در جیمعه آزادانه زندگ  م 
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 رای جیمعه     ه شدت  قرار داشایه  یشند  01 ی  01ر ی ط ف مذیپر   ن نقی  
 نزدکوین خپد خطرنیک ه یند.

اکن یییب حیصاال   ش از ههیر ساایل مطیلعه   تژ هش در زم نه شاانیساایک  
ساااپز آنهی  پده    رای نپشاااین آن از هی   دالکل رفییرهیی خینمینسااایکوپتا 

ز ین    ایرب شااصیاا  در آمپزش   درمین    ر ز رکن ییب   منی ع انگل  اا ه
 هیی محیرماز خپاننده اکنایدر  درکس در زم نه ر انشانیسا  اسایفیده شده اس . 

یرس  دس، هرایه  ی عدمهیی اکن یییب را  ر من  بصشیکند قیبای دارم یم   ی ری
ی  ف ی آنچه در یشاپر می ا  ز ین    دشاپاری انطبی  منی ع انگل  ا  ه منی ع فیرسا

شنیس  یییب جیمع در زم نه سیکوپت افید نپشین اکن یییب یه  قرکبیً نص ی ن م 
یق   گفیه نیای نبپده    طپر حیم مطیلب    یری ییر ساهل   سیده در اکران اسا 

ی  اکنوه ساایکوپتشااده در فرهنگ می مرسااپم نبیشااد.  ی    ینکی  رخ  مطیلب مینده 
  میمدر    کی یشاپر خیص  ن    فرهنگ مصیصشامپل   اخیالل  اسا  جهین

حیل سااع  شااده مطیلب یییب  ی آنای یه جپامع هن ن افرادی  جپد دارند،  ی اکن
 اموین دارد  ی فرهنگ می مطی ق  داشیه  یشد.

 محیرم انیشیرات  پی قیی دییر احمد رمتین  سرد  راز آالزم اسا   تیکیندر 
 اند نهیک یب را فراهم نمپده( یه  ی م یعدت خپد شراکط هیپ اکن یی) پیی ییغذ

نیسین، ر انشاسیفیده ز نمیکم. ام د اس  اکن یییب مپرد شور   قدردان  خپد را ا را
جپانین در آسیینه ازد اج   درمین ، قتیت،  یال مشای ران، میصیایین امپر ر ان

  عمپم مردم قرار گ رد. م ااالمیً آگیه  دادن  زرگیرکن خدمی  ، هیی آنینخینپاده
نینوه هدف   ام د ارم اکن یییب ه ارائه داد پان  ه افراد کک جیمعه ه م اساا  ی

 یراداف هن ن ی  دهنده قشر عظ م  از مردم  یشد یه یمی  شنگیرنده اسا  آگیه 
 ینند. ی آنهی زندگ  م حی  هم ن   ،  رخپرد دارند    اندکیه  عدادشین 

رای هی دارکد  ساایکوپت  ةنهرگپنه ت شاانهید، انیقید،  ار ه   اطالعی   در زم 
 د.لحیر شاااپفردی  ی رعیک  حقپ   آ  هیی اکناینب اکم ل  فرمیک د  ی در هیپ

ب  یه حیمیً یییب را  ی آخر  صپان د   عاپالنه  ه ی    ره ین م پص ه م  ای دً
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د ذیر ی هیت مپاریییب   آگیه  از  شفیال د   سایکوپتی  نزن د   ی خپاندن کو 
نظر ین هرگز  ه  ی  ره ااب نزن د    ه ساایکوپتی  میهم نون د. شااده  ی فرد مپرد

یییب را  ی آخر  صپان د، آگیه  خپد را  یال  برکد   اگر مشااوپک ه اای د یه فرد 
 زندگ  شمی سیکوپت  ه   کی نه  ی کک میصیص  میس  گ رکد. 

 
 

 دییر زهره نپری
znourii@yahoo.com 
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  فرد مبیال  پجه   ه درسی ط  آناس  یه   نپع  اخیالل شاصی ی 0سایکوپتی 

یند، یناد، حق دکگران را تیکمیل م شاااون  م نادارد، قاینپن امپر    نایدرسااای
رفییرهیی بااداجیمیع  دارد،  پانیک  همدل    همدردی  ی دکگران را ندارد   فیقد 

 هیی اخالق  اس .  یزدارنده
داند م درندگین اجیمیع   ، اکن افراد راشنیس  جنیک اسایید ر ان ،2را رت ه ر

پد را خ رحم  راه ی    ،ینندار ویب اعمیل نیدرساا  م  مبیدرت  ه فرکبند،یه م 
 ده،شااهیی میالشاا زندگ  ای ازگ رند   دنبیلهاز م ین زندگ  دکگران درت ش م 

خیل  را تشاا س ساار خپد  هییتپل  ی ف  ر یدرفیههیی شااو اایه، انیظیرات قلب
 .گذارندجیی م  ر

 «ر ان»در لغ   ه معنیی    epsych عبیرت کپنین   رگرفیه از 0سااایکوپتا 
امپر مر پ   ه »کای  «ر ان » اه معنایی  psycho اکن عبایرت از د   اهه اسااا ؛

ر د. شپد شو ل م  «  میرگپنه»  « آزار»، «آس ب» ه معنیی  path   «شانیس ر ان
معیدل  اهه آزار آزار   مردمتل د، ر انر ان اصاااطالحای   مینند ز این فایرسااا ،

ین   حیل  ه دل ل آشنیک    شیر میصیی.  ی اکننظر گرفیه شده اس  در سیکوپت 
اصااطالس ساایکوپت  در اکن ، در منی ع مصیلف اکن  اههمعیدل علم   ی  عمپم افراد

 گ رد. م  یییب مپرد اسیفیده قرار
                                                           

1. Psychopathy 
2. Robert Hare 
3. Psychopath 
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را عیری از  جدان   همدل  ه ااایند، خپدخپاهینه آنچه هی ییمالً سااایکوپت 
دهند   از هنایرهی انایم م  را ، آنچه د ساا  دارندآ رند ه دساا  م خپاهند م 

 شاایر  ینند.   انیظیرات اجیمیع   د ن یمیرکن حس گنیه   تشاا مین   صط  م 
ینند در ر ا ط عیطف ، هی اکاید م هایک  یه سااایکوپت مشاااوالت   گرفیایری

 هینپادگ     ه نپع  در را طه  ی زکردسایین مطرس اسا . لذا  ررس  سیکوپت خی
اسیس  اکن گر ه را نمیکین هیی  کژگ د  پانر ا ط اجیمیع    عیطف  م   یر در 

ن اس  ممونشااپکد  ی  ه اکن افراد نزدکک   در دام آنهی گرفییر    ین دکگر، ه  یند.

هی آن ع ن حیل،رد 0.منظم   مهر ین  یشااد ،مپقر ،خپبان ااین  هی  یااپر ین از آن

عیطف  ساایلم  پده   گرهه در  ةکک را ط مندی از هرهدارای حداقل ظرف    رای 
ن ب   ه فرد مپردنظر  ه ز دی امی  ،ندرسازده  ه نظر م ا طه   ا یر ه اینآغیز ر

 ینند.را ا راز ن ز م  اکن نویه  ی اح یس   زاری یرده   هه
در سایکوپتیهی ممون اسا  شاب ه عیشق شدن  یشد   فردس  زدگ حیل  ه این

 ازحد ساایکوپت  ن ااب   ش ةاکن حیل  را  ه عالق عمد یًگرفییر در دام اکن افراد 
 رای شرکک عیطف  خپد  را دهد. امی سایکوپت   ه مر ر شاراکط م  ه خپد ر ط 

 ند  ک  از مه م درکیدر  درکج خپد را غر   ام افییده  هد آ رد یه فرد  هفراهم م 
 یند.یه  رداشین کک گیم یپهک را ن ز  رای ا  غ رممون م 

 ینند   اکن حسسیزی م آلهی فرد مپردنظر را در ا یدای را طه اکدهسیکوپت 
   یر می ا ،دهند یه  هیرکن فرد ممون  رای ار بی  عیطف  را کیفیه اس را  ه ا  م 

را در مپقع    یزنده قرار داده    ی لگردد   سااایکوپت  فرد مق ر   رم  سااارکع
فرد .حیل آنوه ر دای عذاب  جدان  ه را طه  عدی م خ ل  راحا     اد ن ذره

ی هه ه: گنیه من هه  پده؟ اکندسیل ین سیل ممون اس  از خپد  پرس ه دام افییده  ی 
هیک  ه ایند؟ هه ه ز  یع  شد ا  اکن ییر را  ی من انایم دهد؟ حیال جپر ان این

 ییر ینم؟  هه

                                                           
کن ا  . منظپر ن د   لز میً سیکوپت  ؤالزم  ه ذیر اس  یه هر فرد مهر ین   مپقر   منظم   م .0

 زنند.را  ه صپرت خپد م  ک هینقیب هن نهی  رای فرکب دکگران یه سیکوپت اس  
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هی  سیکوپت ةی    پد یه در یر، نص ی ن تزشاک فران پیر ان ،0لف ل پ ت نس
 رای شرس الگپهیی رفییری ییمالً  2«جنپن  د ن دکپانگ »نپشا . ا  از اصطالس 

هی در خپدداری از انایم اکن اعمیل اساایفیده رحمینه   عدم  پانیک  ساایکوپت   
آ ری اساا  یه  قی  از رد الگپهیی رفییری شاارماشاایره دا یرد. آنچه ت نل  ه آن

هی را دهیر شرمندگ    تش مین  قلب  خپاهد هیی معمپل  ساهپاً سر زند آنان این
دهند   هی اکن رفییرهی را شصییً انیصیب یرده   عمدًا انایم م امی سایکوپت  ،یرد
د حس در خپ اکن اقدامیتانایم ، گنیه کی عذاب  جدان در گپنه اح یس شرمه چ
یه دهند،  لوه ییر اشیبهی ییری را اشایبیه  انایم نم سایکوپت  ، اقع در ینند.نم 
دهند.  ه هم ن دل ل حی  دانشااامندان اکن حپزه ن ز در اکن نویه انایم م  عمداًرا 

 3 «آنهی  د ه یند کی دکپانهآکی »اند یه ح ران

هن ن  0«نقیب عقالن  »عنپان  ه  هیساایکوپت  ةدر ییی   در یر هسر ی یسلس ول 
 ری   زنا هدکپان، کی هی جنیکیویرسیکوپت   میم رخالف  ی ر عمپم ، »نپک د: م 

 ینند یه در ظیهر    یرهیی زکیدی در جیمعه زندگ  م زندان  ن  ایند. سیکوپت 
ک اکن ر انپزش «رسند.داشاین   ه نظر م معقپل   منطق    احیمیالً خ ل  د سا 

هی نقیب م حپزة اخیالالت فوری   ر ان  اعیقاید دارد یه آنامرکوایک    ت شاااگای
زنند   در تنهین شاادن تشاا  اکن نقیب   عقالن  ، مهر ین     جدان  ه ههره م 

 ای دارند. نقش  یزی یردن  صیص  کژه
هیی رفییری   شصی ی  را انیصیب یرده   ای از  کژگ هی مامپعهسایکوپت 

دهند. افراد عیدی هیی شاااول م  شاااصیااا ا  خپد را  ر اسااایس اکن  کژگ
ی را همصیلف شاصی ی  سیکوپت  هی   ا عید کژگ   میم پانند  رمیصیاص نم غ

  راحیعمر  ه تیکینزندگ   ی اکن افراد  ی  د راندر نگایه ا ل   کی شااایکد حی  در 
فرکب دکگران   ،  یزیگیران حقههی خدا ندایه سااایکوپت  شاااص ص  دهند، هر

یه آگ  ه خپ   نویه ککاز هی کوپت پد ه اایند. قر ین ین ساایخپب جلپه دادن خ
                                                           

1. Philippe Pinel 
2. insanity without delirium 
3. Are They Bad or Mad? 
4. The Mask of Sanity 
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همه  دی   شاار  دانند دل ل اکنامی نم  ،«اساا    اا یر  د شااصصاکن »: ه اایند
 ه      هگپنه  یکد آن را  رای دکگران شرس دهند.

هی  ی سااایخین ظیهر فرکبنده   جذاب  رای  ح   ر  ر قرار دادن سااایکوپت 
رسین خپد را شاادت آساا بهیی  همپردنظر،  کژگ  ة ر طعمهرهه  هیر   سارکع

 قی  کااک  دهنااد.مصف  یرده   خپد را خپب   مهر این   دل اااپز نشاااین م 
    میم سااع  ،یذاک  یند  ی ظیهر فرکبنده، امیا انیصیب م ساایکوپت  طعمه خپد ر

 کک هنگیم  یهیند. نظر را جذب خپد د  ی فرد مپرد ند الش خپد را  اه یایر م 
 ی یلمیت، رفییرهی    ،شاااپد شااامای را  ه دام خپد   یندازدم پتا  مپفق سااایکو

ه  ه خیطر عقل یند. در اکن زمین اس  ینشا ن شمی را خلع سالس م هیی دل یزی
شاپکد. ا  ا قیت   اا یر خپش   رای شمی  ح ا ن  ی  اقع م  ین مپرد  ییراک 

 امی فرامپش نون د یه در .دهد ین م زند   فرکبیند،  ه شااامی لبصند م فراهم م 
یمیل  رسااف  ی ان ساانگ ن   یکد  پردازکد.  ع اال ییذب  ی نهیک   رای اکن میه

ی  ی آخر عمر  ی شمیه زمین  یه اکن فور را  ه شمی القی یرد درسا  در سایکوپت  
  خ یلیین راح  شد یه اکن فرد را  یند(م ازد اج  رای م یل  ی شمی ) خپاهد میند
 حران عیطف ، سردرگم  ر ان    خپاه د داش ، شمی را در کک  خپد ی ا د  رای 

اسااا  یه  ه لحیر  کن. شاااگرد آنهی عمد یً ایند اد ن ه چ دل ل مپجه  رهی م 
 ل  هرگز حیباار ن  اایند شاامی را رهی ینند  ی  ه  ،  نندعیطف  شاامی را دکگر نم 

 یری یکوپت   ی اکنسمبیدا یه از شر آنهی خالص شپکد(.  ؛دنبیل زندگ  خپد  ر کد
 رد. شمی غمگ ن    نهی را  ی خپد م   عقل شمی ةاح ایسیت، عپاطف، غر ر   قپ

ن د، لذا  پان د  ی دراک   ه داسیین نگیه ین  ی د   نم  قیدر  ه  فورکگر ، دشپکدم 
اندکش د یه هه  ر شمی گذشیه   عمر نش یه    ی خپد م   میمهی   شایکد  رای میه

 اکد؟ ییر اشیبیه  انایم داده  پده   هه گنیهیین هه
میر    هی همهاس  یه سیکوپت نویه بار ری دکگری یه  یکد اشایره یرد آن 

هی یه اغلب مرز   ن  اقع     ر ان  ن  ااایند.   میران ر ان  مینند اساااو ز فرن 
 میران اکنوه  رخ  از اکن  یمیدهند لز میً سیکوپت  ن  یند؛ خ یل را  شص ص نم 
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  میری خپد را ینیرل ینند    ه زندگ  عیدی   ای میااارف دار   پانناد ان  م ر
ه دار ک   رای آن    یینپندساایوم ) امی ساایکوپتی  درمین دار ک  ندارد ، یزگردند

 (.ا بیت نرس ده اس 
گپنه یه  دان اشاایره شااد، کک الگپی ن اابییً  ی   ساایکوپتی  همین ، اقع در

 رسین اس    در شراکطیصیب ر ش زندگ  آس بنپع  ان رفییری، شصی      ه
ای از تژ هشگران دانشگیه ییل فرن ی ادعی البیه عده عیدی  ح  درمین مطرس ن   .

را اخیالل  مپارد اکن شااانیخی  دارد    رخ  از اناد سااایکوپتی  درمین ر انیرده
نیسیک  ش اموین ،اکن تژ هشگران نی ر اسیدالل در سان ن تیک ن درمین یرد.  پان م 

هیی تژ هشاا  یه از کیفیه ل ون،   در د ران یپدی   جپد داردساایکوپتی  درمین 
آن   ه در اکن فیاال    نی راکن اایالن حمیک  یند کیف  نشااد، ادعیی درمین  زرگ

   تردازکم.نم 
هی  ی   میران ر ان   یکد گف  یه هایی سااایکوپتا شااارس  فای ت در اداماة

دانند مشغپل دهند   ییماًل م هم  شص ص م هی  اقع     خ یل را از سایکوپت 
گیه  قبل    از ر ی آ ةنقش مبین   رییری ه یند      یری از رفییرهیی آنین  هه

هیی ر ان  هی  پهم   هذکین ندارند   از فشیر در ن  یه در   میریآن ییمل اسا .
ید   اکا هی در میپهم نشین دادن سیکرکن، آن رند.  یلعوسشپد رنج نم مشیهده م 

   ی   میری ر ان ا یال  ه آنوه سصن یپ یه فشایر ر ح  در دکگران اسایید ه ایند.
هی، ر انس   میر دارند   دکگران را  ه لحیر ر انس   میر میفی ت اسااا . سااایکوپت 

در آ رند   لز میً ممون اساا    میری ر ان  نداشاایه  یشااند. ر ان  از تیی درم 
 رند   اغلب قیااد آزار دکگران شااین رنج م   میری   میران ر ان  خپد از مقی ل،

 را ندارند.

 شااویره ین  هی راساایکوپت  نپکس  لژکو ،، نپک اانده    رنیمه0ت یر ه نیانز

ه ااابند    ی  ه هدف خپد یه همینی نی پدی طعمه خپد م  ةنایماد یه  ه طعمم 
 ییری،الل کی یژاخی ی  نه ککگ رند.  ی اعیقید دارد سیکوپتاس  نرسند، آرام نم 

                                                           
1. Pieter Hintjens 
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 ینند یه دکگران را قر ین انیصیب م   لوه کک انطبی    انیصیب اسااا . اکن افراد
ینند   دق  انیصیب م هیی خپد را  ه رای اکن منظپر طعماه ،زنادگ  خپد ینناد

ه نیانز معیقد   آ رند.ییمالً آگیهینه اهداف خپد را انیصیب    ه مرحله اجرا درم 
شویره  اسیفیده  - عیمالت اجیمیع  خپد از فرمپل شویرهی در اسا  سیکوپت 

پع  ن  ه اکن نپک اانده ینند. ینند   شااویر خپد را  ی دق    اا یر انیصیب م م 
یند یه ظیهری  ه شول مپرهه دارد. اکن عنوبپت  ی عنوبپت در اسیرال ی اشیره م 

زند ی ترسه م هیلپن  مپرهه در اطرافقدر  رکزد   آنهی طرس د سای  م مپرهه
عنپان عتااپی از آن یلپن  تذکرفیه شااپد. زمین  یه در یلپن   ی  یالخره  یپاند  ه

  ه خپردن غذای ذخ رهعنپان کک مپرهه تذکرفیه شاااد شااار    مپرهگاین  اه
 ه   ه تیکین رسااا د،هی غذاک  مپرهه ةیناد.  قی  اند خیم های در یلپن  مپرهاه

در یلپن   ه  لپغ ای دکگر مپرهاه ر  اب    ادکن  آ ردر ی م خپردن الر های 
 . البیه عنوبپت اکنیندم  نی ل هیی  یلغ را رسااد   در نهیک  ن ز خپدس مپرههنم 

ه    ،فرا ان حپصله  ی    لوه آه ایه   ت پسیه ،دهدنم انایم یره کوب ییر را  ه
دهد  ی م  قدر  ه اکن ییر ادامهد. عنوبپت آن ر ه  یراج م هی را   ن  ااا  مپرهه

 ه سااراغ  تیشااد.  عد هم در نهیک  خپن ااردی هی ییمالً از هم فریلپن  مپرهه
 یند.    یزی مرگبیر خپد را د  یره  ورار م ر د م  ییلپن  دکگر

یی هطعمه کی طعمه در یرةاساا  یه ساایکوپت   اقدام  مشاای هدق قیً رفییر اکن 
یزی   نقش  یزی یردن  ی طعمه یند. ا  ا یدا  ی اسااایفیده از ظیهرسااام اجرا خپد 

جیی   ه محض آنوه یند.رکزد   خپد را  ارد زندگ  ا  م خپد طرس د ساای  م 
نمپد، آرام    یحپصاااله، ر س   ر ان    خپد را در زنادگ  فرد مقای ل ییمالً  یز

 نفس  نفس   عزتعق ده   آزادی   شایدی   اسیقالل   حرم  نفس   اعیمید ه
ای  ر جیی یند   از خپد  کرانهرا نی پد م  فرده ز ه همهمنیل   خالصااا   مایل

خپد را  ةطعمهگپنه داند ر د. سیکوپت  م گذاشایه    ه ساراغ طعمه  عدی م 
  خپ  یخبر اسااا     ه ه خپداز افویر   عقیکد طعمدهد. ا  مینند درایپال  فرکب 

ی درایپال رد. قرار گ  یداند در هه نقشا  فر ر د  ی مپرد ترسیش   تذکرش م 
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تپشااد    ی ظیهر فرکبنده طعمه خپد را هیی شاا ک م شاابینه لبیس 0 رام اساایپیر
  ه دنبیلمود   هی را م ،  لوه خپن آنیشدهیی خپد را نم طعمه ا یند. شویر م 

 از خپدش  بع فیند   ن ااصه  زرکق م هیی خپد را  ه آنین اکن مو دن،  کژگ 
 سیزد. م  هیرا از طعمه

 سیکوپت ای از نمپنه) تدری یه اخ راً فرزند خپد را  ه قیل رسیندمیجرای  در
 پان حدس زد یه  ی  عد از ساایلهی هم اارش را ن ز مینند خپد  ه کک م  قی ل(

درایپال قپی   یند. یه  ه فرزند خپد ن ز رحم نم  بادکال یرده  ه پالی آدموش
ی ه، حی  اگر آنیکش را  صپانده پاند افویر طعمها  م  دارای خپی ح پان  اساا .

هیکش دن طعمه رای  ه دام یشااا  درایپالخپد را در معرض دکد  ی قرار ندهند. 
 ةییری    غ  ر ههرخپاهند. ا ج داسیین در هم ن فرکبهی م شپد یه آنهمین  م 

 ه هیی خپد،  ر طعمههی هم  رای شویر یردن هرهه آسیندرایپالسا . سیکوپت 
 هییدر  صش هیکشااین خپاهین آن ه اایند.شااپند یه طعمهم ل  بدکهمین ه زی 

 ه سااپی خپد  هی در جذب طعمه  هساایکوپت  ةاساایفید هیی مپرد ون ک  عدی
 شده اس . هشرس داد فی ل 

  ،  اقع سیزند رای خپد م هی شادت مقبپل  یه سایکوپت  رخالف ظیهر  ه
چ هدف  لندمد   در زندگ  اساایفیده از دکگران ه آن اساا  یه آنهی  ه جز سااپء

خپاهند؟  جپاب اکن ه م ترس د تس اکن افراد از زندگ  هندارند. ال د از خپد م 
خپاهند خپب  صپرند، خپب  صپا ند، خپب  پپشاااند، هی فقط م اسااا  یاه آن

ییر  خپب  فرکح ینناد، خپب آم زش ینناد   خپب تس  ادهناد. آنهی  رای اکن
هم اار،   پاندم  «دکگران»اکن دهند. م خپد قرار  اساایفیدهرا مپرد سااپء «دکگران»

 پانند  ه آنهی نم  خپاهر،  رادر   فرزندان خپد  ی  یشااد. شاارکک عیطف ، حی 
ه زی   ش از اکن اعمیل ح ی     ن یزهیی ا ل ه مپجپد زنده فور ینند. در یل در 

 هیی اساایساا  ی نگیه   ه هرم ن یز اند.میندهیف ن یزهیی ا ل ه ان ااین   یق سااطح 

                                                           
0. Bram Stoker :د یش ه  یپکر م یه اسیپیر شصی ی  . درایپال   خیلق رمین اکرلندی نپک نده

 درایپالی  رام اسیپیر سمبل کک سیکوپت  اس . ، اقع هی دارد. درمشی ه     یری  ی سیکوپت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


ة تخصصینامواژه  
 

 

 نامه فارسی به انگلیسیواژه
  الف

 Cognitive tools ا زارهیی شنیخی 

 Socialize اجیمیع  شدن

 Feeling اح یس

 Disorder اخیالل

 Conduct disorder اخیالل سلپک 

 Personality disorder اخیالل شصی  

 Avoidant personality disorder اجینی   شصی   اخیالل

 Schizotypal personality disorder اسو ز  یکپیل شصی   اخیالل

 Schizoid personality disorder اسو ز ئ د شصی   اخیالل

 Paranoid personality disorder تیرانپئ د شصی   اخیالل

 Sociopathy personality disorder سی زیاخیالل شصی   جیمعه

 Narcissistic personality disorder خپدش فیه شصی   اخیالل

 Antisocial personality disorder بداجیمیع  شصی   اخیالل

 Borderline personality disorder مرزی شصی   اخیالل

 Hystrianic personality disorder نمیکش  شصی   اخیالل

 Dependent personality disorder ا  یه  شصی   اخیالل

 Obsessive-compulsive disorder  سپاس  شصی   اخیالل

 Oppositional defiant disorder یامقی لهاخیالل نیفرمین  

 Attention deficit / hyperactivity فعیل   ش اخیالل نقص  پجه 
disorder 
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 Psychological disorders شنیخی اخیالالت ر ان

 Entitlement اسیحقی 

 Argument اسیدالل

 Schizophrenia اسو ز فرن 

 Mental employment اشیغیل ذهن 

 Self-confidence نفس اعیمید ه

 Sexual deviations انحرافیت جن   

 Premature ejaculation انزال ز درس

 Social isolation انز ای اجیمیع 

 Conformity انطبی 

 Denial نویرا

 Motivation انگ زه

 Idealization سیزیآلاکده

 Sexual harassment (masochism) جن   )میز خ  م(  آزارخپاه 

 Sexual harassment (sadism) آزارگری جن   )سیدک م( 

 Harmful رسینآس ب

 Alzheimer's آلزاکمز

  

  ب

 Moral disincentives اخالق  هیی یزدارنده

 Belief  ی ر

  Delinquency  زهویری

 Irresponsible م ئپل    

 Unstable  بیت  

 Unfaithful  فی  
  



 452 / نامة تخصصیواژه   

 Owe مدکپن یردن

 Center for voluntary brain مغزهیی ارادی مریز فعیل  
activity 

 Center for involuntary brain مغزارادی غ رهیی مریز فعیل  
activity 

 Clinical observations مشیهدات  یل ن 

 Reptile brain مغز خزنده  

 Limbic system ه این  مغز ( صش)

 Abstract concepts مفیه م انیزاع 

 Logic منطق 

 Logical منطق 
  

  ن

 Spinal cord  نصی 

 Mask of sanity نقیب عقالن  

 Social needs ن یزهیی اجیمیع 

 Biological needs ن یزهیی زک ی 

 Emotional needs ن یزهیی عیطف 
  

  و

 Emotional dependency  ا  یگ  عیطف 

 Realism گراک   اقع

 Conscience  جدان 

 Mutual loyalty  فیداری میقی ل

 Obscenity  قیح 
  

  ه

 Delusion هذکین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9
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 Empathy همدردی

 Sympathy همدل 

 Excitement زدگ ه این
  

  ی

 Sexual remembrance دگیرخپاه  جن  کی

  

 نامه انگلیسی به فارسیواژه
 A 

 Abnormal غ رعیدی، غ رمعمپل

 Abstract concepts مفیه م انیزاع 

 Alzheimer's آلزاکمز

 Anger خشم

 Anti social بداجیمیع 

 Antisocial personality disorder بداجیمیع  شصی   اخیالل

 Argument اسیدالل

 Attention deficit / hyperactivity فعیل   ش اخیالل نقص  پجه 
disorder 

 Avoidant personality disorder اجینی   شصی   اخیالل

  

 B 

 Behavior رفییر
 Belong  علق داشین

 Biological needs ن یزهیی زک ی 

 Borderline personality disorder مرزی شصی   اخیالل

 Bullying یقلدر



 459 / نامة تخصصیواژه   

 C 

 Center for voluntary brain مغزهیی ارادی مریز فعیل  
activity 

 Center for involuntary brain مغزارادی غ رهیی مریز فعیل  
activity 

 Central nervous system دسیگیه عیب  مریزی

 Character شصی   

 Child abuse آزارییپدک

 Clinical observations مشیهدات  یل ن 

 Coercion ز رگپک 

 Conduct disorder اخیالل سلپک 

 Cognitive behaviors رفییرهیی شنیخی 

 Cognitive tools ا زارهیی شنیخی 

 Conformity انطبی 

 Conscience  جدان 

  Contradiction  نیقض 

 Control گری ینیرل

 Crime جرم،  زه
  

 D 

  Delinquency  زهویری

 Delusion  پهم، هذکین

 Denial انویر

 Dependent personality disorder  ا  یه شصی   اخیالل

 Disorder اخیالل

 Dominant جپسلطه

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 E 

 Emotion regulation  نظ م ه این 

 Emotional needs ن یزهیی عیطف 

 Emotional dependency  ا  یگ  عیطف 

 Empathy همدردی

 Entitlement اسیحقی 

 Ethical behaviors  اخالقرفییرهیی 

 Excitement زدگ ه این

 Excretory paraphilias تیراف ل یهیی دفع 

 Exhibitionism  نمیئ عپرت
 Explosive anger انفایری خشم

  

 F 

 Feeling اح یس

 Fixation   ب  

 Functional ییریردی

  

 H 

 Harmful رسینآس ب

 Honesty صداق 

 Hystrianic personality disorder نمیکش  شصی   اخیالل

  

 I 

 Idealization سیزیآلاکده

 Impulsive behaviors رفییرهیی  وینش  

 Impulsive decision making  وینش   ریگ یم م


