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ويژگيهاي شخصيتي مجرمين خطرناك
سرهنگ پاسدار زينالعابدين عابديني  ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم انتظامي
تاريخ دريافت87/4/19:

تاريخ پذيرش87/6/6:

معرفي  RFIDو كاربردهاي آن در حوزه مأموريتهاي پليس آگاهي

چكيده:

مجرمان و بويژه مجرمان خطرناك داراي چه ويژگيهاي شخصيتي هستند؟ روان شناسان مجرمان را

مريضروانيياداراياختالالتشخصيتيبهشمارميآورند.جامعهشناسانوآسيبشناساناجتماعي
عمده مسئوليت جرم و جنايت را ناشي از روابط اجتماعي ،اقتصادي و ...ميدانند.امروزه مطالعه تك
عاملي در شناسايي ويژگيهاي شخصيتي كاركرد خود را از دست داده است و براي كنترل و مهار جرائم

در جامعه نياز به مطالعه بين رشتهاي مي باشد كه البته در اين راه پيشرفتهايي نيز حاصل شده است به
طوري كه صاحبنظران متعدد درخصوص تأثير عوامل ژنتيكي ،رواني و اجتماعي در ارتكاب جرائم و
شكلگيري شخصيت مجرمان با هم اظهارنظر كردهاند .در يكي از تازه ترين ديدگاهها به دو فرآيند

تقسيم بندي و ضد انسان پنداري در مورد مجرمين خطرناك نيز اشاره مي شود.
كليد واژهها:

شخصيت ( ،)Personalityمنش ( ،)Characterشخصيت ضداجتماعي (،)Antisocial

 94تقس��يم بندي ( ،)Compartmentalizationضد انس��ان پنداري ()Dehumanization
دورهدوم
تابستان 87تيپ مجرمان ()Criminals Types
ش��ماره3
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مقدمه

يكي از ويژگيهايي كه مورد توجه روانشناسان قرار گرفته ،شخصيت و تيپ مجرمان است.

عدهاي اعتقاد دارند كه مجرمان از نظر ش��خصيتي داراي تيپهاي مختلفي هس��تند هر چند از
شرايط اجتماعي ،اقتصادي ،اعتقادي و ...غافل نيستند .همين امر روانشناسان را بر آن ميدارد

كه با احتياط عمل كرده و تيپهاي شخصيتي مجرمان را قطعي قلمداد نكنند .با نگاهي كوتاه

به تاريخ دس��تهبندي مجرمان تش��تت آراء و عدم قطعيت در دس��تهبنديها به وضوح ميتوان

دريافت كه دستهبندي مجرمان از لحاظ تيپ شخصيتي نسبي است.

دس��تهبندي بقراط از انس��انها در تاريخ مكتوب بشر ،قرنها مورد استفاده علماء قرار گرفته

است .بقراط جوامع انساني را براساس چهار خلط مزاجي ،صفراوي ،دموي ،بلغمي و سوداوي

تقس��يم ميكند .لومبروزو زيستش��ناس معروف ،انس��انها را براس��اس عالئم فيزيولوژيك
آندومورف ،مزومورف و اكتومورف تقسيمبندي كرده است .اما در جديدترين تقسيمبندي
در حوزة روانشناس��ي توس��ط آيس��نك ،انس��انها بر دو گروه درونگرا و برونگرا تقس��يم

ميش��وند ك��ه هر كدام داراي ويژگيهايي بوده و افراد منح��رف اجتماعي نيز از همين طريق

مورد شناسايي قرار ميگيرند.

شكلگيري شخصيت و منش



از شخصيت تعاريف مختلفي شده است كه در اين نوشته تنها به چند تعريف اكتفا ميشود.
. Endomorph

. Mesomorph
. Ectomorph
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تقس��يمبندي ميكند و در دوران معاصر ش��لدون براساس مردمشناسي انسانها را در سه گروه
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ش��خصيت ،بيانگر آن دس��ته از ويژگيهاي فرد يا افراد اس��ت كه شامل الگوهاي ثابت فكري،

عاطفي و رفتاري آنهاست (پروين و جان.)3 :1381 ،

مرحوم كينيا در كتاب روانشناس��ي جنايي تعريف كاملي از ش��خصيت ارائه كرده اس��ت.

ش��خصيت عبارت اس��ت از سازمان متكاملي ،مركب از خصائص بدني و رواني آدمي اعم از

ذاتي و مكتس��ب كه جمع ًا معرف هويت فرد آدمي اس��ت و او را از س��اير افراد جامعه بهطور
روشن متمايز ميسازد .شخصيت حقيقتي است واحد و غيرقابل تقسيم كه چگونگي سازگاري
اختصاصي فرد آدمي را با محيط و اجتماع تعيين ميكند (كينيا ،ج .)103 :1384 ،1

در حوزههاي علمي مختلف نس��بت به ش��كلگيري ش��خصيت افراد نظرات متفاوتي ابراز

ش��ده اس��ت كه اجما ًال ميتوان به دو گروه تأثير ژنها و تأثير اجتماع در شكلگيري شخصيت

اش��اره كرد .هرچه به گذش��تة تاريخي برگرديم تأثير ژنها در شخصيت و منش انسانها را پر
رنگتر از دوران معاصر  -هر چند به صورت تلويحي – ميتوان مش��اهده كرد كه رفتار افراد

ناش��ي از ذات آنان اس��ت و هر چه به دوران معاصر نزديكتر ميش��ويم رويكرد تأثير اجتماع

بر شخصيت و منش افراد فزوني مييابد.

در روانشناس��ي اجتماعي عالوه بر تأثير روحي و رواني و ژنتيكي در ش��كلگيري شخصيت

و منش انسان بر تأثير موارد مختلف نهادهاي اجتماعي نيز تأكيد ميشود.

از نوشتهها و نظريههاي روانشناسان اجتماعي چنين برميآيد كه برآيند تمامي ويژگيهاي

انس��ان ،منش و به عبارتي رفتار و كردار و گفتار اوس��ت .برهمين اس��اس منش يا ش��خصيت

( )Characterافراد در جوامع مختلف متفاوت اس��ت .س��اختار منش فردي عالوه بر ارتباط
با ارگانيسم و ساختار رواني فرد ،با نهادهاي اجتماعي در ارتباط بوده و رشد مييابد و عادات
و خلق و خويي را متناس��ب با نيازهاي نهادهاي اجتماعي و همچنين متناس��ب با نقش فرد

كسب ميكند.
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 .منش :تقريب ًا تركيب كاملي از شخصيت است .از يك سو با مزاج يا رفتار و از سوي ديگر با مكانيسمهاي
رواني به وجهي ارتباط نزديك دارد .بر اثر اختالف منش است كه شخص حتي با برخورداري از امكانات
عقلي برابر بافتي يكس��ان در برابر يك اوضاع و احوال ،رفتاري متفاوت از خود بروز ميدهند (ر.ك كينيا،
ج .)118 :1384 ،1
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در اين نظريه – برآيند ش��خصيت انس��اني – عالوه بر ارگانيس��م و ساختار رواني ،نهادهاي

اجتماعي نيز در ش��كلگيري منش انس��ان مؤثرند .به عبارتي ديگر ،ش��خص بهواس��طه ايفاي

نقشهاي مختلفي كه در نهادهاي اجتماعي دارد شخصيت متفاوتي مييابد .در اين نظريه نظام
خويش��اوندي و روابط مبتني بر آن ش��خصيت متناسب خود را پرورانده و منش حاصل از آن

براساس تعريف همان نظام خويشاوندي خواهد بود كه فرد در آن پرورش مييابد.

نظام مذهبي مس��تقر و پايدار در هر جامعهاي ش��خصيت و منش را درپي خواهد داشت كه

از هنجارها و ارزشهاي اجتماعي تعريف شده تبعيت كند.

نظام اقتصادي براس��اس روابط تجاري ،توليدي و س��اير خدمات اقتصادي مؤثر در ساختار
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شخصيت و منش افراد خواهد بود.

نظام ارتش��ي براساس سلس��له مراتب نظامي و دستورات مبتني بر امر و نهي و ويژگيهاي

خاص ارتش و روابط مستقر و پايدار آن ،شاخصهاي متناسب با خود را تقويت ميكند.

نظام سياسي مستقر در جامعه و نوع روابط حاكمان با مردم و نحوة اعمال قدرت ،وجود و

يا عدم احزاب سياسي و ...شخصيت و بهتبع آن منشي متناسب با روابط حاكم بر نظام سياسي

را را درپي خواهد داشت.

شخصيت و منش مجرمان

بقراط در طبقهبندي خود صفراوي مزاجان را مستعد عمل جنايي ميداند .صفرائي مزاج يا

آتشيمزاج باريك اندام و پوست بدنش معمو ًال زيتوني رنگ و گرم و خشك كه در نتيجة غلبة
صفراي زرد اس��ت؛ تنفس��ي تند و حركاتي مقطع دارد .خوابش كم و پركابوس اس��ت .اخالق ًا

تندخو ،زودخش��م ،جاهطلب ،برتريجو ،حس��ود و ثابت قدم اس��ت و چنين ميپنداشتند كه
آتشيمزاج بيش از ديگران آمادگي ارتكاب جنايت دارد (كينيا ،ج .)130 :1384 ،1

نظريههاي مختلفي درخصوص شخصيت مجرمان در طول تاريخ بهويژه در دوران معاصر

ارائه شده است .يكي از نظريات دوران معاصر ،نظرية ژان پنياتل است .وي عقيده دارد ماهيت

مجرمان با ديگران تفاوتي ندارد و تمامي افراد داراي هستة مركزي شخصيت مجرمانه هستند

كه داراي چهار جنبة خودمحوري ،بيثباتي ،پرخاش��گري و بيتفاوتي اس��ت كه در مجرمان،

بيتفاوتي در برابر س��رزنش و مالمت ،بيتوجهي نس��بت به قطعي بودن اعمال مجازات ،عدم
توجه به درد و رنج قرباني و زشتي ارتكاب جرم را ميتوان ديد (كسن 81 :1385 ،تا .)83

در چند س��ال اخير ،نمونههايي از جنايتكاران در ايران مش��اهده شدهاند كه در برابر محاكم

قضايي نسبت به جرائم خود بيتفاوت بوده و با افتخار به توصيف آنها ميپرداختند و از آزار

قربانيان خود خشنود و ارضاء ميشدند و همچنين به جاي ندامت از كردة خود ،با افتخار به

 98ادامة اعمال خود بعد از آزادي اصرار داشتند.

دورهدوم
تابستان87
ش��ماره3

اميد بَرك بعد از كشتن هشت زن كرجي در شمال كشور دستگير ميشود و علت تغيير مكان

www.SID.ir

Archive of SID

خ��ود را ادام��ة جنايتهاي خود به دور از دسترس��ي پليس عنوان ميكند و همچنان اصرار بر

ادامة اعمال خود در صورت آزادي دارد.

بيجه نمونة ديگري از قاتالن س��ريالي اس��ت كه عالوه بر ساديس��م جنس��ي ،خونس��ردي

اعجابانگيزي دارد به طوري كه بعد از قتل چند كودك ،توس��ط پليس بازداش��ت ميش��ود و
اتهام وي نيز چيزي جز ارتباط با فقدان كودكان نيست لكن با حفظ خونسردي خود ،هيچگونه
تغييري در چهره و رفتار وي توسط كارآگاهان مشاهده نميشود و در نتيجه بعد از مدتي آزاد و

به رفتار جنايتكارانه خود به شكل حرفهايتر ادامه ميدهد و بيعاطفگي و بيتفاوتي در برابر
آزار قربانيان و مجازات خود ،در او ديده ميشود و در نهايت از كردة خود خشنود است.

مش��اهده فيلم بازجويي بيجه در مورخه  83/6/21وضعيتي را تداعي ميكند كه گويا وي به

جاي قتل كودكان معصوم ،خدمت مهم اجتماعي انجام داده است و خنده و روحيه عادي وي

اغفال كننده اس��ت .بيجه در خصوص حفظ اس��امي تمامي قربانيان خود ميگويد :تمام فكر و
ذكرم كساني بودند كه ميكشتم و بعد از قتل كودك سوم به فكر افتادم مشخصات تمام قربانيان
خود را در دفتر خاطراتم يادداش��ت كنم .وي در پاس��خ به س��ؤال كارآگاه كه چرا اكثر مقتوالن

لباسهاي قرمز به تن داش��تند ميگويد ش��ايد به رنگ قرمز عالقه داشتم و كشش به رنگ قرمز
سبب انتخاب قربانيان ميشده است (فيلم بازجويي.)1383 ،

مجيد سالك محمدي از ديگر جنايتكاراني است كه بعد از قتل چهل زن دستگير شد .يكي

از افس��ران پروندة تعريف ميكرد :وي در مراحل مختلف تحقيق به قدري آرام ،خونس��رد و

بش��اش به نظر ميرس��يد كه گويا عمل اجتماعي قابل تقديري انجام داده اس��ت .وي قربانيان

خود را همزمان با تجاوز به قتل ميرساند و در مراحل مختلف تحقيق با شور و شوق خاصي
به توصيف جنايت خود پرداخته و در شناس��ايي محل دقيق قربانيان خود همكاري ميكرد و
براي اغفال كارآگاهان و محاكم قضايي عمل خود را نيكو جلوه داده و قربانيان خود را عناصر

ضداخالقي جامعه قلمداد ميكرد.

در تاري��خ جناي��ي ايران ،اكثر جنايت��كاران عمل خود را مطلوب و قربانيان خود را فاس��د 99

بهشمار آوردهاند و در اكثر پروندههاي موجود قتلهاي سريالي اين شعار قابل مشاهده است.
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بهوي��ژه بع��د از انقالب اس�لامي به لحاظ فرهنگي و مذهبي ،قاتالن س��ريالي عموم ًا به چنين

ش��عاري متوس��ل ش��دهاند .هر چند در تاريخ قبل از انقالب اسالمي نيز چنين توجيهاتي قابل
رديابي است .اصغر قاتل كه الگوي اكثر قاتالن سريالي است عمل خود را سالمسازي جامعه

بهش��مار م��يآورد .اصغ��ر قاتل داراي قيافهاي منجمد ،عادي و ب��دون هيچ نگراني بود .او در
كمال خوشحالي در بازپرسي به شرح جنايتهاي خود پرداخت .كوچكترين آثار ندامتي در
چهرة او مشهود نبود .او گفت در بيست و دو سالگي به جرم همجنسگرايي به زندان محكوم
شدم و پس از آزادي تصميم گرفتم كه از اين پس كودكان را پس از كامجويي به قتل برسانم.

ب��ه ق��دري از اي��ن عمل لذت ميبردم كه حد و وصفي بر آن متصور نبود .مخصوص ًا پس از آن

كه خون قربانيان خود را ميخوردم .رنگ خون در حال من اثر عجيبي داشت و كمكم تسكيني

در من حاصل ميش��د و خس��تگي از تنم درميرفت و آن التهاب و خلجان زمان انتظار قبل از

كامجويي به كلي زايل ميشد (ستوده.)187 :1385 ،

من (اصغر قاتل) از اول با همة جوانها فرق داش��تم .برعكس همه از همان روزي كه عقل

داشتم و يادم آمد از جنس زن بيزار بودم مثل اين كه زن را غير از آدميزاد ميدانستم .نميدانم

سري بود كه اصو ًال زن براي من هوسانگيز و محرك نبود .زنهاي زيبا به نظر من مثل آب
چه ّ

سرد در زمستان ،بيارزش و ناگوار بودند چه برسد به زنهايي كه زيبا نبودند .در عوض صد
برابر بيشتر از مقداري كه از زنها بدم ميآمد به پسر بچهها عالقهمند بودم (پيشين.)238 :

كينيا شخصيت تبهكاران حرفهاي را چنين توصيف ميكند :تبهكاران حرفهاي فعال ،سمج،

مس��تبد ،برازندة تبهكاري ،مصمم ،جس��ور و رزمجو هستند چون خودبين ،مغرور و بيباكند.

از خطر اس��تقبال ميكنند ،از س��تيزهجويي رويگردان نيستند و بر اثر خودبيني فاقد حساسيت

اخالقي يا دچار ضعف عاطفي هستند (كينيا ،ج .)749 :1376 ،2

همانگونه كه مثالها نش��ان ميدهد قتلهاي زنجيرهاي ،عالوه بر روابط جنس��ي ميان قاتل

و مقتول اساس�� ًا حكايت از نوعي ساديس��م دارد كه قربانيان حوادث مورد آزار و اذيت قاتالن

 100خ��ود ق��رار گرفته و به قتل رس��يدهاند .روانشناس��ان اعتقاد بر آن دارن��د قتلهاي زنجيرهاي
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ويژگيهاي روحي و رواني قاتل ،قابل بررسي نيست.

افراد مبتال به ساديسم (بدني) واقعي كسب لذت و شعف جنسي را در تحمل آزار و اذيت

بدني و ايجاد دردهاي جس��مي براي ديگران ميبينند و اين اعمال را بعضي اوقات ،حتي تا
مرحلة قتل و كشتار مرتكب ميشوند .شخص ساديك در هنگام عمل جنسي ،فكر ميكند كه

جفت جنس��ي او ش��يئي بيجان است كه او ميتواند هر نوع استفادهاي كه ميل داشته باشد از

او بكند.

شخص ساديك از وارد كردن زجر و شكنجه به جفت جنسياش لذت ميبرد و هدفش از

اذيت و آزار كردن جفت جنس��يش اين نيس��ت كه براي او رنج و شكنجه بهوجود بياورد بلكه
در باطن حتي ميل دارد كه جفت جنسي او از اعمال و رفتاري كه نسبت به وي انجام ميدهد

لذت ببرد (انصاري 58 :1379 ،تا .)61

در قتلهاي زنجيرهاي كه ذكر شد عموم ًا به ساديسم بدني برميخوريم .از اصغر قاتل تاريخي

گرفته تا سالك و بيجه و برك به نظر ميرسد همه به نوعي دچار ساديسم بدني بودهاند و تجاوز
جنسي همراه با قتل ،ارضاي رواني را براي آنان درپي داشته است هر چند هر كدام از قتلها

در شكل و عمل تفاوتهايي با هم داشتهاند.

آيسنگ و ابعاد شخصيتي مجرمان

آيس��نگ چهار بعد ش��خصيتي برونگراي��ي ،درونگرايي ،نوروزگراي��ي و پايداري را طرح

ميكند و معتقد اس��ت احتمال بروز رفتارهاي مجرمانه در فرد هيجانپذير بيش از ش��خصي
است كه نمرات پاييني در اين بعد بهدست ميآورد .چرا كه هيجانپذيري ميتواند همانند يك

كش��اننده ،فرد را به انجام رفتارهاي عادي خود وادارد .به عبارتي ديگر در ش��رايط هيجانات

شديد ،يك شخص در برابر عادتهاي خوب يا بد خود آسيبپذير ميشود و اگر عادتهاي
ضداجتماعي در وي ايجاد شده باشد در شرايط هيجاني ،تمايل وي به انجام آنها بيشتر خواهد

شد و نوروزگرايي ،مبادرت بين اعمال را تشديد خواهد كرد .با اين حال ،از آنجا كه عادتها 101
معمو ًال در افراد مس��نتر ريش��هدارتر اس��ت ،ميتوان انتظار داش��ت كه نقش نوروزگرايي در
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س��وق دادن افراد به ارتكاب جرم در بزرگس��االن بيشتر از كودكان و نوجوانان باشد (دادستان،

.)114 :1386

چند س��ال پيش در پليس آگاهي تهران بزرگ در مصاحبه دو س��اعته با سارقي نكات جالبي

در مورد ش��خصيت وي مش��خص گرديد كه ذكر آنها مثال مناس��بي براي توجيه نظرية آيسنك

است.

متهم وضع مالي نس��بت ًا مناس��بي داشت .كشتيگير فرنگي بود و عنوان قهرماني بينالمللي در

كارنامهاش داشت .متأهل بود و پدرش عالقه شديد به كشتي داشته و به غير از كشتي گرفتن از
وي انتظاري نداشت وليكن وي جذب سرقت حرفهاي از منازل شده بود  .او سرقت را نه به

دليل درآمد مالي ،بلكه به دليل هيجان و لذت آن انجام مي داد و حتي موفقيت خود در كشتي

را مديون هيجان فوقالعاده آن ميدانست .سارق مذكور اظهار داشت ،بيشترين لذت سرقت از
منازل زماني است كه صاحبخانه در منزل باشد چرا كه هيجان فوقالعادهاي ايجاد ميكند.

هيجانپذي��ري س��ارق ناش��ي از تعقيب و گريز پليس و زندگي مخف��ي وي منجر به فرار از

منزل ،دوري از كش��تي ،متاركة همس��رش و متالشي ش��دن زندگي او شده بود و نتيجه اين كه

بهرغم سن بااليي كه داشت براي ارضاي روحية هيجانپذيري خود همچنان به عمل مجرمانة
سرقت ادامه ميداد.

شخصيت ضداجتماعي مجرمان

اختالالت شخصيتي ضداجتماعي در ميان جمعيت مجرمان بسيار شايع است و كساني كه

داراي اين اختالل هستند ،آمادگي قابل توجهي از جهت شخصيت ،شيوه زندگي و انگيزه براي

ارتكاب اعمال مجرمانه دارند .متخصصان س�لامت روانی بر این نکته توافق دارند که قاتالن
زنجیره ای آزارگر افرادی جامعه س��تیز و فاقد وجدان بوده ،احس��اس ندامت در آنها وجود

ندارد و تنها به لذات شخصی خود در زندگی اهمیت می دهد و از این رو امکان همدردی با

 102رنجهای قربانیان خود را ندارد (برنت 468 :1385 ،و كوكسيس .)18 :2008
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هروي ش��خصيتهاي جامعهس��تيز را ظاهراً فريبنده و باه��وش ،غيرقابل اتكا ،دروغگو و

ناتوان از احس��اس گناه و پش��يماني از كردار غلط خود و ناتوان از احس��اس عشق به هر كس

توصيف كرد (كسل .)130 :1383 ،آنها به عناوين مختلف به ديگران ضرر و زيان وارد ميآورند

و از آزار و اذي��ت ديگران احس��اس ش��عف كرده و لذت ميبرند .ب��ا اعمال و رفتار وقيحانه،

غيرعادي و واكنش ضداجتماعي ،قساوت و شقاوت آنان ظاهر ميشود (دانش)388 :1384 ،
همچني��ن اي��ن مجرمان متقلب ،دروغگو و متظاهر بوده و در مواقعي كه فكر كنند به نفعش��ان

است ،به دروغ ادعاي فراموشي مي كنند( .اسون كريستيانسون .)109 :2007

مجرمان خطرناك بهويژه قاتالن سريالي داراي ويژگيهايي هستند كه آنان را بهعنوان افرادي

ضداجتماعي معرفي ميكند كه قريب به اتفاق اين نوع جنايتكاران از آزار و اذيت قربانيان خود

مش��عوف ش��ده و لذت ميبرند .اگر دقت در شيوههاي جنايتها داشته باشيم متوجه خواهيم
ش��د جانيان خطرناك عموم ًا از روشهاي خاص براي ارتكاب جنايت خود اس��تفاده ميكنند
زيرا هر شيوه ارتكاب حركات خاصي در قربانيان در هنگام مرگ و ...درپي دارد .از نظر دکتر

ریچارد کوکس��یس ( )2008نویس��نده کتاب" :قاتالن زنجیره ای و روانشناسی جرائم خشن"
یکی ديگر از ویژگیها و قابلیتهای مجرمین خطرناک ارائه تصویری دلنش��ین از خود می باش��د
تا بوس��یله این کار قربانیان خود را جذب کرده و تا حد امکان از دید س��ایرین به عنوان فردی

دارای جاذبه و همچنين بیگناه شناخته شوند .به عنوان مثال بسیاری از این مجرمین خطرناک
حتی پس از دس��تگیری و اقرار به جرائم خود همچنان از دید دوس��تان نزدیک به عنوان یک

دوست صمیمی ،از دید همسایگان به عنوان شخصی مردم دار و حتی از دید اعضای خانواده

به عنوان همسری متعهد یا پدری مهربان دیده میشوند.

از نظ��ر اروین��گ گافمن ،جامعه ش��ناس ،تاثیرگذاری مثبت بر افراد دیگر برای رس��یدن به

اهداف خود یک رفتار کامال عادی و س��الم در میان انس��انهای موفق است .به عنوان مثال یک
103 . Richard Kocsis
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بازاریاب و یا فروشنده ای که سعی دارد از طریق رفتار تاثیرگذار خود جنس خود را به فروش
برس��اند و خریدار را متقاعد کند نیز همان راهی را دنبال می کند که یک قاتل خطرناک برای

جلب قربانی خود پی می گیرد.

از دید اروینگ گافمن و همچنین ریچارد کوکسیس آنچه یک مجرم خطرناک را از انسانهای

موفق ذکر ش��ده در باال متمایز می نماید ،دو فرآیند فکری و روانش��ناختي اس��ت که عبارتند

از :تقس��یم بندی کردن و غير انس��ان پنداري .فرآیند تقس��یم بندی کردن یک تس��هیل کننده
روانشناختی است که به مجرم خطرناک این امکان را می دهد تا بر درد گناه غلبه کرده و یا آن

را خنثی نماید .شاید بسیار اغراق آمیز باشد اگر تصور گردد که این افراد فاقد هرگونه احساس
باش��ند .بلکه این مجرمین تمایالت اخالقی و احساس��ات خود در مورد انس��انها را به حداقل

دو دسته تقسیم می کنند .تقسیم بندی اول خانواده و دوستان را دربر گرفته که مجرم برای آنها
اهمیت قائل اس��ت و دس��ته دوم افرادی را در بر دارد که هیچ آشنایی با مجرم نداشته و بالطبع

مجرم خطرناک نیز برای آنها هیچ گونه ارزشی قائل نمیباشد .شاید یکی از دالیلی که قربانیان

این افراد به ندرت از بستگان هستند ،همین نکته باشد.

در فرآیند دیگری که فرآیند ضد انس��ان پنداري اس��ت ،مجرم خطرناک افراد خاصی را به

عنوان حیوانات و یا شیاطینی تصور می کند که از بین بردن آنها هیچ گونه ایراد خاصی ندارد.

در حقیقت این فرآیند بخش عمده مکانیزم انتخاب قربانیان قاتل را می س��ازد .این مجرمین
معموال زنان خیابانی را ماش��ین جنس��ی ،همجنس گرایان را ناقالن ایدز و افراد بی خانمان

را مانند زباله پنداش��ته و به قتل رس��اندن آنها را کامال توجیه پذیر قلمداد می کنند .این فرآیند

فکری به گفته بسیاری از روانشناسان از زمان هیتلر آغاز گردید که یهودیان را مانند کرمهایی

می دانست که مستحق محو شدن از صحنه روزگار هستند.

در قتلهاي س��ريالي كام ً
ال روش��ن است كه برخي فقط توسط طناب خفه ميكنند (قتلهاي

104
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قربانيان وارد كرده و سپس با دست خفه ميكند و اصغر قاتل قربانيان خود را بعد از كامجويي

جنسي به شكل فجيعي به قتل رسانده و بعد از آشاميدن خون آنها تسكين مييابد.

روانشناس��ان و آسيبشناس��ان اجتماعي جنايتهاي خطرناك ضداجتماعي را ناش��ي از

عوامل بيولوژيك (ارثي) رواني و يا اجتماعي ميدانند .با توجه به مثالهاي متعدد و س��وابق

جنايت��كاران خطرناك به نظر ميرس��د تمامي عوامل در ش��كلگيري جنايتها مؤثر بودهاند.
مرحوم كينيا درخصوص عوامل جرمزايي مينويس��د :بزه پديدهاي اس��ت كه علت آن را بايد
در تركيب عوامل متعدد بيولوژيكي ،رواني و اجتماعي جس��تجو كرد و به س��خني كوتاهتر بزه

يك پديده بيو سايكو  ،سوسيال است (كينيا.)68 :1385 ،

عم��وم آسيبشناس��ان اجتماع��ي آزار و اذيت قربانيان توس��ط مجرم��ان را از ويژگيهاي

شخصيت ضداجتماعي و جامعهستيز مجرمان بهشمار ميآورند و مثالهاي متعددي در كتب
مختلف مرتبط با جرم و جنايت قابل مشاهده و مطالعه است لكن اطالق كلي در اين خصوص
ش��ايد محققان را از مس��ير اصلي تحقيق منحرف كرده و نتايج نامطلوبي از تحقيقات بهدست

دهد به همين دليل مثالي را يادآور خواهم شد كه دو سال پيش در اطراف زنجان اتفاق افتاده

و قابل تأمل است.

فردي به واس��طه رابطه عش��قي مرتكب قتل ميش��ود و بعد از كش��تن ،سر مقتول را از بدن

جدا ،چش��مهاي وي را تخليه و ضمن منهدم كردن اس��تخوانهاي جمجمه و ...س��ر مقتول را
در رودخانه رها ميكند .جالب آن كه بعد از دس��تگيري و اعتراف به قتل علت چنين اقدامي
را امكان شناس��ايي خود از طريق عكسهاي احتمالي موجود در چش��مهاي مقتول ذكر كرده
اس��ت .در حالي كه در وحله نخس��ت چنين اقدامي عملي كام ً
ال ضداجتماعي به نظر ميرسد.

آنها (جنايتكاران) نوعي از شخصيت را از خود بروز ميدهند كه آنها را از داشتن حس وجدان
يا احساس گناه محروم ميسازد (سيگل.)545 :1385 ،
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علماي حوزههاي مختلف روانشناسي ،آسيبشناسي اجتماعي ،جرمشناسي و ...اتفاق نظر

دارن��د ك��ه جنايتكاران خطرناك و ضداجتماعي از كرده خود پش��يمان نبوده و عموم ًا از آزار

و اذي��ت قرباني��ان خود و از ضجه ،ناله و درد آنان لذت برده و هيچگونه احس��اس ناراحتي و
عاطفه انس��اني در آنها وجود ندارد چه بس��ا انتظار دارند قربانيان نيز از چنين وضعيتي لذت

ببرند .قاتلي بعد از قتلهاي متعدد در بازجوييها ميگويد :اين اعمال مرا ناراحت نميكرد و

من هيچگونه عكسالعملي نداشتم (ايبرا همسن.)264 :1371 ،

نتيجهگيري

مجرمان نشاندار در تيپهاي مختلف شخصيتي جاي ميگيرند و چنانچه شرايط اجتماعي و

محيطي براي آنان فراهم شود ،مبادرت به جرم و جنايت ميكنند .برخي ويژگيهاي شخصيتي

اس��تعداد بالق��وة فوقالعادهاي را براي ارتكاب جرم در خ��ود نهفته دارند كه به محض ايجاد
شرايط مناسب به فعل تبديل ميشوند.

اكث��ر تبه��كاران ،مبتال به نوعي ساديس��م هس��تند از جمله قريب به اتفاق قاتالن س��ريالي

كه معمو ًال قربانيان خود را ضمن كامجويي جنس��ي با ش��يوههاي خاصي به قتل ميرس��انند.
روانشناس��ان و آسيبشناس��ان اجتماعي و حتي جرمشناسان با قاطعيت بر شخصيت واحدي
از مجرم��ان خطرناك اظهارنظ��ر ميكنند به طوري كه در نهايت تمام عوامل ژنتيكي ،رواني و

اجتماعي به طور عام را در شكلگيري شخصيت مجرمانه افراد مؤثر ميدانند.

پيشنهاد

با توجه به مطالعة انجام شده و بررسي نظرات و روند شكلگيري جرائم خطرناك و سريالي

و با الهام از نظر استاد ارجمند جناب آقاي دكتر گلزاري پيشنهاد ميشود يك انجمن ،كانون و

يا تشكيالتي با بهره گيري از علماي حوزههاي مختلف جامعهشناسي ،روانشناسي ،حقوق و...
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