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شهرداد دارابی

چکیده:
یقهسرخهاا یاف تکاما یافتاهی یقاه سافیدها هساتند هاه اارایم آ تاا تلفیقای از اارایم یر ا آمیاز و
خشو تآمیز است؛ براین اساس ،اگرچه مجرمان یقهسرخ یا یقاهسافیدهای سااب ممماو تحصای هارده و
میزان اشتغال آ تا در قیااس باا مجرماان عاادی بیشاتر و از شارایط تأها و خاا وادگی ثابات و اایادارتری
برخوردار د ،اما به دلی برخاورداری از برخای اخاتال ت روا ای همچاون خودشایفتگی ،اامماهساتیزی و
روانآزاری برای خاموش مودن صدای افرادی هه در مسیر افشاسازی ارایم اقتصادی یا متقلبا هی ایشاان
قرار گرفتها د ،تصمیم به حذف ایشان گرفته و قت های ارتکابی خود را با بر امهریزی ایشین اارا می مایند.
آ چنان هه با خشو ت ابزاری ،آماج ارایم خود را با بیرحمی هرچه تمامتر هدف قرار میدهند .مطالماات
مبین درمانشناختی  -رفتاری صفات آزار دهی شخصیتی بزهکاران یقهسرخ با تأهید بر مؤلفههایی همچون
رواندرما ی ،گفتگودرما ی و گروهدرما ی میباشد.

واژگان کلیدی :یقاهسارخهاا ،خودشایفتگی ،شخصایت ضادااتماعی ،روانآزاری ،درماان شاناختی–
رفتاری.



استادیار گروه حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایرانShahrdad.darabi@yahoo.com .
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مقدمه
بزهکاری یقهسرخهاا ،از املاه مفااهیم ادیاد اارمشاناختی اسات هاه باا تأسای از گو اهشناسای
بزهکاران توسط ادوین ساترلند ااممهشناس و ارمشناس سدهی بیساتم باه ممرفای قسامی اوین از
بزهکاران ارداخته است؛ بدیتی است واه تسمیهی هریک از بزهکاران به مجرمین یقاه سافید ،یقاه
آبی ،یقه سرخ ،یقه سبز و یقه صورتی بر اساس شاخصههاایی همچاون اوج اارم ،موضاوج اارم،
انسیت ،موقمیت ااتماعی مرتکب و ...تمیین شده است.
رویکرد در واقع ا تقاد ساترلند سبت به اارمشناسای تحققای هاه بار خاالف رویکارد ا تقاادی
مارهسیستی عاری از مالحظات ایدئولوژیک بود ،ارم را خاص بقهی فقیر ،زحمتکش و هاارگر
(هه به لحاظ استفاده از لباس هار آبی در هشورهای صنمتی ،یقهآبیها ام گرفتند) و افراد امتماادل
روا ی و اسازگار ااتماعی میدا ست ،بلکه ممتقد بود افاراد «محتارم» و متملا باه « بقاهی باا ی
ااممه» یز از موقمیت هاری خود و به مناسبت در اریان شغ و فمالیاتهاای حرفاهای خاود بارای
ارتکاب ارایم مرتبط یا اشی از این فمالیتهای قا و ی استفاده میهنند ( جفی ابر دآبادی:1385 ،
 .)17از آ جا هه بزهکاران یقه سرخ یز در انتان مودن ارایم خویش مرتکب ارایم علیه تمامیات
اسما ی افراد شده و به وعی دست آ تا به خون ا سانهای بیگناه آلوده میگردد ،متصف باه ایان
عنوان شده ا د .همچنان هه مجرمان یقه سبز را به دلی ارتکاب ارایم علیاه محایطزیسات (هاتیاا و
دیگران )574 :2009 ،1و بزهکاران یقه صورتی را به دلی ارتکاب ارایم یقه سافیدی توساط ز اان
امگذاری مودها د.
از این رو ،به رغم خسارات مادی ،ممنوی و عا فی وارد شده از اا ب ایان قسام از بزهکااران،
ویژگیها و خصایص روا ی  -رفتاری آ تا هه به مراتاب بسایار متامتار از مطالماهی برخای اارایم
سنتی و خیابا ی میباشد ،همتر مطالمه شد( .اردن )26 :2015 ،2اهثار مطالماات صاورت گرفتاه در
خصوص بزهکاران یقه سفید ممطوف به واوه تمایز ایشان با دیگر مجرمین و تأهید بر ارایم ماالی
و اقتصادی آ ان بوده است و همواره توس به خشو ت برخی از آ تاا در راساتای ارضاا ا گیازهای
متفاوت با دیگر بزهکاران مغفول ما ده است.
بدین سان ،اگرچه ارایم خشو تمحور و ارایم تزویرآمیز از یکدیگر متمایزهستند ،اما ممکن
است ویژگیهای رفتاری مشترک مرتکبان به عناوان یکای از عواما محارک در ورای هریاک از
ارایم فوق واود داشته باشد( .هیت )26 :2017 ،3مؤلفهای هه میتوا د برخی از بزهکاران فسفری
یا یقه سفید را به ارتکاب ارایم هلسیمی همچون قت تبدی و اتصاف ایشان به بزهکاران یقه سارخ
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را رقم ز د.

1

یقه سرخها مممو به د بال واود رابطهی ایشینی با مقتول در قالاب همکاار ،شاریک ،همسار،
والاادین و ...و شااک گی اری تمااارط رفین ای بااه واااود م ایآینااد ،ادی ادهای هااه تااوازن ااارایم
خشو تآمیز و هلسیمی ا بازویی ،توسط بزهکاران یقه آبی را به فع برخی از بزهکااران یقاه سافید
هه از آ تا با عنوان بزهکاران یقه سرخ ام برده میشود ،برهم زده است .آ ان در راستای ایشاگیری
از هشااف و افشااای ماهیات رفتارهااای مجرما ااه و متقلبا ااهی خااود بااه خشااو ت متوسا شااده و بااا
حسابگری ،خطار اشای از ا رافیاان خاود را باا قتا آ تاا متاار مایهنناد .بناابراین ،گارایشهاای
خشو تآمیز یفی از مجرمین یقه سفید  -یقه سرخها مطمح ظر قارار گرفتاه اسات .مجرمینای هاه
وااد اختال ت روا ی از قبی خودشیفتگی ،ااممهستیزی و روانآزاری هستند هه از این خصایص
با عنوان سهگا هی تاریک شخصیت یاد میشود.
به هر رو ،از آ جا هه تشخیص و درمان اختال ت روا ی بزهکاران یقه سرخ و اتخاذ شایوههاای
مطلوب درمان ایشان در حوزهی مطالمات روا شناختی از اهمیت بسزایی برخوردار است ،مطالماه و
تحلی سهگا هی تاریک شخصیت آ تا در هنار ویژگیهای روا شناختی آ تا موضوج وشتار حاضر
را تشکی میدهد .ارسش اساسی آن است هه اختال ت روا ی بزهکااران یقاه سارخ و شایوههاای
درمان آ تا چیست؟ برای ااسخ به این ارسش ،در گفتار اول ویژگیهای روا ی بزهکاران یقه سارخ
و در گفتار دوم درمان شناختی– رفتاری یقه سرخها بررسی خواهد شد.

 .1ویژگیهای روانی بزهکاران یقه سرخ
اختال ت روا ی به عنوان یکی از مشکالت سالمت عمومی ااممه در سراسر اتان شاناخته شاده و
به صورت یک دغدغه و چالش اساسی برای متخصصا ی هه به حوی با سالمت روانشناختی افراد
ااممه درگیر هستند ،مطرح میباشد .این ممض در حوزهی علاوم اناایی حقاوقی و تجربای یاز از
اایگاه ممتنابتی برخوردار است.
اگرچه مممو افرادی هه از اختال ت روا ی ر ج میبر اد از قابلیات تطبیا ااذیری همتاری باا
ااممه برخوردار بوده و ورود ایشان به د یای ارم با سرعت بیشتری محق میشود؛ معالوصف یقاه
سرخها دارای ویژگیهای روان شناختی منحصربهفردی هستند و باا آن هاه در اااهر ،ا ساانهاایی
وایه و قا ونمدار به ظر میرسند ،اما در واقع بزهکاران بالقوه و انتاا ی هساتند هاه خاود را ممیاار
غایی قضاوت میدا ند و همواره مترصد ارتکاب رفتار مجرما هی خاویش باا توسا باه خشاو ت و
قت برای اهداف سوداویا هی خود هستند.
 .1از آ جا هاه هرگو اه اقادامی اعام از ضارب ،اارح یاا تتدیاد فارد مطلاع از اارایم بزهکاار یقاه سافید ،ماا ع از افشاساازی و
ا الجرسا ی او میشود ،لذا صرفا قت و حذف فیزیکی اوست هه وی را برای همیشه خاموش موده و بزهکاران یقاهسارخ را از
خطر آشکارشدن ارایم متقلبا ه توسط مقتول میرها د.
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از منظر ارمشناسان ،بین ارتکاب ارایم ،اعماال خشاو تآمیاز و اخاتاللهاای روا ای رابطاهی
ممناداری واود دارد و شواهد تجربی موید ارتباط خودشیفتگی ،ااممهستیزی ،توس به احساساات
برتریاویا ه ،خشم ،غضب و ارخاشگری است (میلر )145 :2008 ،1اما برای شناخت یقه سارخهاا
باید صرفا به د بال یافتن ویژگیهاای شخصایتی منحصاربهفارد در آ اان باود؛ زیارا هنجارمنادی و
ظممداری اولیهی ایشان هه قدر مشترک آ تا با افراد عادی ااممه اسات ،مایتوا اد در تبیاین بتتار
ا گیزهی یقه سرخها و مطالمهی یههای شخصیتی آ تا مؤثر واقع گردد.
به هررو ،علتشناسی روا ی بزهکاری یقهسرخها مستلزم مطالمهی هر یک از اخاتال ت روا ای
آ تا به صورت تفریدی است.
 .1-1خودشیفتگی یقهسرخها
خودشیفته ،خودستا یا ارسیس به ممنای هسی است هه هردار و رفتار خود را بستاید و از فضیلت و
برتری خود صحبت هند .فرد مباتال باه اخاتالل شخصایت خودشایفتگی )NDP( 2باه عناوان متکبار
توصیف شده و یاز به تصدی و تأیید داشته و بدون تواه باه احساساات هار شخصای ،خاود را در
اولویت قرار میدهد؛ وی خود را بزرگ و متم میدا د و سبت به دیگران احساس برتری میهند،
بدون اینکه به احساسات و عقاید دیگران احترام بگذارد (اوتو.)16 :1992 ،3
احساس مح بودن و برتری یقهسرخها ،خودمحوری و مع ایشان در هسب شاترت و ثاروت
بادآورده میتوا د به عنوان عوام محرک برای ارضاا ا گیازههاای یاک فارد در ارتکااب اارایم
متقلبا ه ،قت عمد و یا هر دو این ارایم توأمان باشاد .وا گتای باه ظار مایرساد شاخصاهای ما ناد
ااه لبی ،ا گیزهای برای موفقیت با توس به هر وسیلهای در یقهسرخ خودشیفته باشد.
خودشیفتگی به عنوان یکی از عوام خطر در مرتکبین ارایم متقلبا ه و هالهبارداری شناساایی
و تصاادی شااده اساات؛ رهیافااتهااای روا شناسااان و روا شزشااکان قااا و ی حاااهی از آن اساات هااه
خودشیفتگی عام مواد خطر قت یز هست (ویس من .)315 :2002 ،4همچنان هه به عنوان عاما
خطر در یقه سفیدها برای ارتکاب قت عمد و تبدی ایشان به یقه سرخهاا مطماح ظار اسات .افاراد
خودشیفته همواره به د بال مطرح هردن دستاوردها و توا اییهای خویش به حو مبالغهآمیز هساتند،
یقه سفیدهای خودشیفته به شک افرا ی خود را مح میدا ند و در ارتکااب اارایم متقلبا اه هایچ
ما می را بر میتابند؛ این حس استحقاق در یقه سفیدهای خودشیفته مستلزم یااز باه لاذتااویی باا
استفاده از خدعه و فریب برای موفقیت در هالهبرداری است و این موضوج هیچ دغدغهی اخالقای
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یا چالش ذهنی برای آ تا ایجاد میهند.

بلیکلی 1و همکارا ش در سال  2006دریافتناد هاه محکاومین باه اارایم یقاه سافیدی باه اور

ممناداری سبت به مجرمین یقه آبی از رخ با تری از خودشیفتگی برخوردار د و اخاتالس مادیران
ارشد شرهتها ارتباط مستقیمی باا خودشایفتگی آ تاا داشاته اسات ،باه گو اهای هاه از اااه لبای
بیحدوحصر برخوردار بودها د (دافیلد )86 :2001 ،2به ظر میرسد خودشایفتگی ،درک ایشاان را
از ایامدهای خساراتآمیز اقدامات متقلبا ه یا ارایم خشو تآمیز ایشان تحتالشماج قرار دهد.
گرس دافیلد 3روا شناس استرالیایی ویژگیهای منتسب به یقه سفیدهای خودشیفته (هارآفریناان
و مدیران ارشد) را این چنین توصیف میهند؛ بسایار بلنادارواز ،قادرت لبای افرا ای و تمایا باه
هنترل دیگران ،حس برتری سبت به دیگران ،به همراه یاز به تشوی و تحساین ساایرین ،اذعاان باه
استحقاق بترهمندی از منابع ،امتیازات خاص و ویژهخواری ،تمای به داشاتن هارهناان و زیردساتان
متمل و همنوا با ایشان هه مطیع دستورات آ تا باشند (اری.)215 :2011 ،4
باارای مو ااه همیس ایون بااورس و اوراق بتااادار امریکااا در سااال  ،2002د ایس هازلوفسااکی،5

مدیرعام شرهت تایکو 6را تمقیب هرد .او مشتور به خودشیفتگی ،قادرت لبای و ولخراایهاای
بیحدوحصر بود؛ وی همواره با خودبزرگبینی خویش را مح میدا ست و در اول محاهماه باا
برخوردی متکبرا ه ،تحقیقات قضایی را به تمسخر مایگرفات (هماان) .یقاه سافیدهای خودشایفته،
اغلب هسا ی را هه احساس میهنند ،ما ع گرایشهاای خودخواها اه ،خودمحاوری ایشاان شاده و
برای آ تا تتدید محسوب میشو د ،هدف قرار میدهند .مؤلفهای هه میتوا د او را اتت بارآورده
شدن یازها و ارضا ا گیزههای مجرما هاش به تغییر شرایط موااود هادایت مایاد ،حتای اگار ایان
متم به ارتکاب هالهبرداری ،قت یا هر دو اینتا منجر شود.
افزون براین ،در سواب افراد مبتال به خودشیفتگی حاد ،درگیریهاای فاردی ،ارتکااب اارایم،
سو استفاده از دیگران ،ارخاشگری و خشم شدید ،سرز ش دیگران ،بدخواهی دیگران و آماادگی
غیاان و خشااو ت بااه چشاام مایخااورد .در ارو اادهی هنساان 7و سااواب روا شااناختی وی ،اخااتالل
شخصیت ضد ااتماعی ،خشو ت خا وادگی ،خشو ت با دوستان ،سابقهی هیفری ،فریبکاری ،عادم
ابراز اشیما ی همراه با حا باهاا اب باودن و بتارههشای از دیگاران وااود داشات؛ ضامن آ کاه،
خودشیفتگی با ا تقام رابطهی تنگاتنگی دارد و خطار ا تقاامااویی باا توسا باه اشاکال وحشایا هی
خشو ت علیه هسا ی را افزایش میدهد هه به عنوان عام تتدید یا مداخله در ارحهاا و بر اماههاا
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مجرما هی خود فرط میهنند (ریدی.)817 :2008 ،1

تحقیقات مارتینز 2و همکارا ش در سال  2008بیا گر آن بود هه حتی با وااود عادم تحریاک،

تتدید یا هرگو ه ا تقادی از یقه سفید خودشیفته ،آ تا علیه افراد بیگناهی هاه باه تصاور خاود او را
تتدیدی بالقوه فرط میهنند ،حمله هرده و او را به قت میرسا ند ،مؤیاد ایان موضاوج ارو ادهی

هنسن 3است هه ادر و مادر خویش را در حالی به قت رسا ید هه مادر او سبت باه اخاذ وام اتات

ارداخت بدهیهای اسرش و همک به او اقدام موده و ادرش یز هیچ تتدید عینی علیه او باه هاار
گرفته و او را به افشای ارایم زد مقامات قا و ی تتدید کرده بود؛ مضاف بار ایان یقاه سافیدهای
خودشیفته (یقهسرخهای بالقوه) گاه در مواقمی هه باا فاردی باه منازعاهی هالمای مایارداز اد ،در
ااهر از ادامهی آن و استمرار تنش خودداری مای مایناد ،اماا اقادامات خشاو تباار فیزیکای را باه
4
عنوان شیوهی اولیهی خود اتت ح تمارط و رضایتخا ر خویش به هار میگیر د.
با مالحظهی ارو دهی فردریک توهارس 5مالحظه میشود هه سارا توهارس ،همسار وی ،بماد
از قصد افشاسازی ارایم همسرش در حالی توسط فرد آدمرباا در اتاومبیلش باه قتا رساید هاه دو

اسرش در اشت سر او شسته بود اد و شااهد مااارا بود اد؛ ایان در حاالی اسات هاه روا شزشاکان
متمددی ااتار مود د هه با اممان ظر به ساختار شخصیتی او ،وی فردی بسیار خودشیفته اسات هاه
سابقهی و ی در فریبکاری ،زورگویی و اابار دیگران دارد و هیچ گااه از اارایمش ساخنی باه
میان یاورده و هرگز ابراز اشیما ی نموده است (توهارس.)28 :2011 ،6
بنابراین خودشیفتگی از عوام مواد بزهکاری در بزهکااران یقاه سافید و ارتکااب قتا عماد
توسط برخی از آ تا است هه مواب میشود با تکیه بر خودا گاشتهای درو ی و اساتنباط افرا ای
از استحقاق خویش به د بال هسب منافع غیرمشاروج ماادی و اعتبااری باشاند و بار موا اع درو ای و
ترس اشی از مجازات متماقب رفتار مجرما ه فائ آیند .ضمن آ که برای ایشگیری از اهامی در باه
سرا جام رسا یدن اقدامات مزورا هی خویش ،مرزهای بزهکااری یقاه سافیدی را تاا بزهکااری یقاه
سرخ بشیمایند (اامال و دیگران ،)417 :2008 ،7لذا خودشیفتگی وااه ممیازهی یقاه سارخهاا از یقاه
سفیدها یست ،بلکه بالمکس یکی از خصایص مشترک آ تا قلمداد میشود هه در یقه سارخهاا در
هنار سایر اختال ت روا ی شرایط تسریع حذف مقتول توسط مرتکب را فراهم میسازد.
بدین سان ،بیاعتنایی هام یقه سرخها به ا تقااد و عادم تاابآوری شکسات در ااارای هاما
1. Reidy
2. Martinez
3. Hansan
4. Ibid
5. Fredrick Tokars
6. Tokars
1. Pamela et al
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قشههای متقلبا هی خود ،از یک سو و اعتمادبه فس هاذب و شاکنندهی آ تاا باه هماراه اساتفادهی
ابزاری از دیگران برای رسیدن به اهداف مجرما هی خویش ،از سوی دیگر به عنوان یکی از د یا
ارتکاب ارایم خو ین یقهسرخها قلمداد میشود.
 .2-1جامعهستیزی یقهسرخها
ااممهستیزی یا اختالل شخصیت ضد ااتماعی یکی دیگار از ویژگایهاای روا ای بزهکااران یقاه
سرخ است هه در تبدی وی به فردی هاه باه ساادگی دروغ بگویاد ،باا بایتفااوتی و بادون آ کاه
1

احساس گناه و یا دامتی داشته باشد ،مرتکب قت شود ،قش مؤثری بیان میهند.
اختالل شخصیت ضد ااتماعی ،به ممنای اتوا ی از تن دادن به هنجارهاای ااتمااعی اسات ،باه
وری هه انبههای متمددی از رفتار فرد در وااوا ی و بزرگساالی تحات تاأثیر ایان ااتوا ی قارار
گرفته باشد؛ این افراد اغلب ااهری بیمی و حتی دوستداشتنی دار د ،اما در ساابقهی آ تاا مختا
بودن حوزههای بسیاری از هارهردهای ز دگیشان دیده میشود .دروغگویی ،فرار از مدرسه ،فارار
از خا ه ،سرقت ،دعوا ،اعمال غیرقا و ی و سو مصرف مواد ،تجااربی اسات هاه ایان گو اه بیمااران
وعا از ابتدای هودهیشان داشتها د (سادوک.)488: 1394 ،
اگرچه اختالل شخصیت ضد ااتماعی با اعمال مداوم ضد ااتماعی همراه است ،اماا باه ممناای
مجرمیت یست .ولی این مؤلفه میتوا د در عدم تطبی اذیری یقاه سارخهاا باا ماوازین ااتمااعی و
قا و ی مؤثر باشد.
اژوهشها شان میدهد هه بازتاب شخصیت ضد ااتماعی و تادینه شدن گرش ماهیاولیستی،
مبنی بر توایه ابزار برای رسیدن به هدف ،به ممنای ا کار آگاها هی حداهثری و بیتواتی آ ان باه
ماهیت ارایم یقه سفیدی و تبما ارایم یقه سرخ خاویش اسات (رای ) 50 :2007،2یقاه سارخهاا از
توا ایی شناختی و اارایی مطلوبی برخوردار د و ممماو باا بتارهمنادی از هاوش سرشاار خاود بار
شیوههای متقلبا ه متمرهز میشو د.
بدین ترتیب ،اگرچه اختالل شخصیت ضد ااتماعی در عدم تطبی اذیری یقهسرخها با ماوازین
ااتماعی و قا و ی مؤثر است ،اما به آن ممنا یست هه فرد فاقد قدرت راحی و بر اماهریازی بارای
قت یا وااد رفتار تکا شی یا اگتا ی صرف باشد؛ زیرا ارایم خو ین یقه سرخها در امتاداد اارایم
یقه سفیدی ساب آ تاست و یقه سفیدها یز آگاها ه ،ضمن اذعان به ارزشهای ااتماعی با استما ت
از روشهااای خنث ایسااازی ،هنجارهااا را در منظاار خااویش ب ایاعتبااار م ایساااز د .بااا ای ان وصااف،
ضدااتماعی بودن یقهسرخها رضایتخا ر ایشان را بدون ترس از آثار متماقب ارایم خاو ینشاان
به د بال دارد.
2. AntiSocial Personality
3. Ray
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شواهد مؤید تقارن گرایشات ضدااتماعی ،خودشیفتگی و تفکر انایی در بزهکاران یقه سافید
است هه منجر به همافزایی شده و میتوا د خطر توأم با خشو ت را در آ تاا تقویات مایاد (ااری،1
 )312 :2001البته این خشو ت میتوا د در ااهر به سکوت یا بیتفاوتی دروغین ایشان تبادی شاده
و در ورای ااهر آرام آ ان ،با رویکردی فرصت لبا ه و روشمند ،قربا ی خود را هه به عنوان یک
تتدید بالقوه محسوب میهنند با یک حملهی ایشگیرا ه از اا درآور د.
بنابراین ،ااممهساتیزی و خودشایفتگی یقاه سارخهاا مایتوا اد منجار باه ارزیاابی غیرواقمای از
توا مندیهای آ ان شده (دارابی )73: 1398 ،و حاس برتاری باه دیگاران ،راحای ،بر اماهریازی و
ارتکاب ارایم خو ین خود را بدون گرا ی افراد عادی به منصهی اتاور رساا ند ،همچناان هاه در
محتوای ذهنی یقه سرخها هیچ گو ه هذیان یا عالمت دیگری از تفکر غیرمنطقی دیده مایشاود و
حتی اهثر اوقات از حس واقمیتسنجی بسیار با یی برخوردار د و ممماو دیگاران را تحات تاأثیر
هوش هالمی خوبی هه دار د ،قرار میدهند.
مطالمات مبین گرایشهای خودشیفتگی و ااممهستیزی یقه سرخهاست هه با تأهید بار الگاوی
مستمر دروغگویی و رفتار فریبکارا ه در هم آمیخته شده است (هاها ن )771 :2009 ،2درواقع ،یقاه
سرخها با مدیریت احساسات خویش و موقمیتسنجی ،بدون همترین اضطرابی ،همهی تالش خاود
را برای بقا در ارایم یقهسفیدی و افزایش اعتبار مادی و ممنوی خود ،حتی با قت به هار میگیر د.
بدین ترتیب ،روابط میانفردی شخصیتهای ضدااتماعی به وسیلهی ستیزهاویی ،بیتواتی و
بیدقتی سبت به ایمنی و یازهای دیگران مشخص میشود ،آ تاا شادیدا رقابات لاب و سابت باه
دیگران بیاعتماد هستند .روابط آ تا ممکن است زما ی فریبناده و در عاین حاال حساابگرا ه باشاد.
این رفتارها میتوا د مشخصهی یک بازرگان موف  ،سیاستمداران ،حرفاهایهاا و هماین اور وااه
مشخصهی انایتکاران باشد (هریمی.)2536: 1395 ،
بدین سان ،از آ جا هه یقه سرخها وااد شخصیت ضدااتماعی و فاقد حس اشایما ی هساتند و
ایشتر خود را با ارتکاب ارایم یقه سافیدی باه فریبکااری در راساتای استحصاال مناافع و مطاامع
شخصی و متقلبا ه میدا ند ،در هنگام تصمیمگیری ایرامون ارتکاب ارایم علیاه تمامیات اساما ی
اشخاص ،خود را مجاز به آسایبرساا ی و بکاارگیری خشاو ت سابت باه قربا یاان بایگنااه خاود
میاندار د .این در حالی است هه ممکن است روابط بینفردی آ تا با قربا یان خود مطلوب باشاد و
حتی آ تا را مجذوب خویش ساخته یا اقدامات خویش را با تمل یا زیرهی قا ونمدار الوه دهناد،
اما باید اذعان داشت هه قاا ونشاکنی ،عادم اایبنادی باه تمتادات هااری ،ماالی و بایمساوولتی از
مشخصههای بارز آ تا است .ایشان سبت به صاحبان قدرت ،قواعاد و هنجارهاای ااتمااعی ظاری
1. Perri
2. Hakkanen
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منفی و تحقیرآمیز دار د و به آسا ی رفتار خود را توایه میهنند؛ در عاین حاالی هاه باا تیزبینای از
قرینههای ااتماعی آگاه هستند و ممکن است در خوا دن ذهن افراد و موقمیتها هامال چیرهدسات
باشند.
به هر رو ،افراد دارای اختالل شخصیت ضدااتماعی ،به خشم تکا شی ،فریبکاری و حیلهگاری
شناخته میشو د (همان) هه خصیصهی خشو ت تکا شی در یقهسرخهاا باه حاداق مایرساد؛ آ تاا
ا تظار دار د همواره برتر دا سته شو د و از دیگران برای رسیدن به هدف خود بترهبرداری میهنند.
 .3-1روانآزاری یقهسرخها
از دیگاار عوام ا روا شااناختی هااه در تباادی یقااه ساافیدها بااه یقااه ساارخهااا قااش بساازایی دارد،

روانآزاری 1آ تاست .سایکوااتی یا روانآزاری وعی اختالل شخصیت است هه میتوا د به عنوان
یک عام خطر در ارتکاب اارایم تزویرآمیاز و خشاو تآمیاز ماؤثر باشاد؛ در حاالی هاه هماهی
سایکوااتها مجرمین خشن و باسابقه یستند ،اما برخی از آ تا هارمندا ی غیرقاب اعتمااد ،بایااروا،

شرهای تجاری متصف به خوی غارتگری و افرادی امتمتد هستند.
روانآزاری هرچناااد باااا اخاااتالل شخصاایت ضااادااتماعی مشاااابتت زیااادی دارد ،ولاای در
بقهبندیهای مختلف تفاوتهایی دار د (والش و همنس .)86 :2008 ،2در قیااس باا مجارمین یقاه
آبی روانآزار ،تحقیقات همی در خصوص یقاه سافیدهای روانآزار صاورت گرفتاه اسات .دهتار

هری 3می ویسد :اگرچه توا ستم یقه سفیدیهای روانآزار را در ز دان بررسی هنم ،اماا بارای ایان
هار به بازار بورس اوراق بتادار رفتم؛ ساختار شخصاتی و گارایشهاای مجرما اهی یقاه سافیدهای
روانآزار شبیه باه مجارمین خیاباا ی و یقاه آبایهاسات؛ روانآزارهاا ،بایرحام ،مساتمد رفتارهاای
ضدااتماعی و فاقد هرگو ه تردید در زمان قض حقوق دیگران هستند (اساتین برگار)24 :2011،4
لذا ،یقهسفیدهای روانآزار ،خودمحور و فریبکار هستند هه با سو اساتفاده از دیگاران ،رسایدن باه
هدف را با هر وسیلهای تصدی می مایند.
مطالمات اخیر بارخالف رویکردهاای سااب  ،یقاه سافیدهای روانآزار را هما ناد یقاهآبایهاا و
مجرمااان خیابااا ی مایدا ااد هااه اگرچااه از شاخصااههااای وااادان هاااری و ادبیاات هالمای خااوبی
برخوردار د ،اما در واقع این وایفهگرایی و تمای شان دادن به ظم و ا ضاباط هااری و باا باودن
تمتد هاری ااهری ،ما ورهایی است هه او در راستای ارایم متقلبا ه و هادف مجرما اهی خاود باه
هار میگیرد؛ آ تا با حفظ رفتار خود قادر به هنتارل موقمیاتهاایی متمادد هساتند باه گو اهای هاه

1. Sychopathy
2. Walsh & Hemmens
3. Hari
4. Steinberger
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اهداف و ا گیزههای انایتهارا هی مخرب ایشان برای دیگران مکشاوف شاود (باورهلی:2011،1
 .)27روشن است هه یقه سفیدها از ری آموزشاذیری ،تملیموتربیت و سایر مؤلفاههاای محیطای
ما ند خا واده ،مدرساه ،دا شاگاه و ...افارادی ااتمااعیشاده محساوب مایشاو د و توا اایی اتخااذ
تصمیمات منطقی و حسابشده را دارا هستند.
بنابراین ،قابلیت تطبی اذیری با مواب میشود هه در عاین وااود مشاابتتهاای روا ای یقاه
سفیدها و یقه سرخها با یقه آبیها و اشتراک روانآزاری در شخصیت آ تا ،اما یقه سفیدها ،هما ناد
یقه آبیها واهنشهای تکا شی حداهثری داشته باشند.
برای مو ه ،دهتر هری در ول مطالماات دریافات هاه رابارت ماهساول ،سارمایهدار و مالاک
رسا هی ا گلیسی ،حقوق و سارمایهی بسایاری از اعضاا صاندوق باز شساتگی شارهت خاود را باه
سرقت برد .این در حالی بود هه بزهدیدگان او افاراد ساالمند و باز شساته بود اد؛ بمادها اخاتال ت
روانآزاری ،ااممهستیزی و سو استفاده از دیگاران در وی تصادی شاد (باادی .)33 :2005 ،2یقاه
سفیدها مممو عادت به تقلب و هالهبرداری دار د ،آ تا با سرمایهگذاری روی گروههاای اژادی،
قومی ،سالمندان و ...هه در ااممه شناختهشدهتر هستند ،سمی میهنند تا وا مود هنند از ا ساانهاای
ممروف و مشتور هستند و با یات خیرخواها ه خود را الوه میدهند .در حالی هه هیچ گاه به افراد
وابسته شده و بمد از وارد آوردن خسارات مادی ،ممنوی و عا فی ا روا ی به بازهدیادگان قاادر باه
احساس همدردی با ایشان یستند (هاروزا.)42 :2008 ،3
به هر رو ،روانآزاری میتوا د در توایه متوس شدن برخی مجرمان یقه سفید به ارتکاب قتا ،
به عنوان تنتا راهح و تبدی آ تا به بزهکار یقه سرخ قاش متمای داشاته باشاد .باه ظار مایرساد
روانآزاری از مؤثرترین شاخصههای ایشبینیهنندهی خشو ت ،ارخاشگری و حملاهی غیرمنتظاره
باشد؛ به ویژه در قت هایی هه هیچ گو ه تتدید مستقیمیا تحریکی از اا ب مقتاول صاورت گرفتاه
است و صرفا به واسطهی اینکه وی به صورت بالقوه میتوا سته عاما هشاف و افشاای اارایم یقاه
سفیدی او باشد ،به قت میرسد.
ا گیزهی فرد روانآزار برای حمله ممکن است هنترل اشخاص و موقمیت یا بازگردا ادن اعتباار
هاذب یقه سفید خودشیفتهای باشد هه به واسطهی ا تقاد یا تتدید آسیب دیده است.
دهتر آرتور ویدر ،4روا شزشک ،دربارهی خا م سنت هیمز ،5مجرم یقه سافیدی هاه باه بزهکاار
یقه سرخ تبدی شد ،چنین اعتقاد دارد هه :او تظااهراتی مبنای بار روانآزاری داشاته اسات؛ البتاه از
1. Burkly
2. Boddy
3. Carozza
1. Arthur Weider
2. Sant Kimes
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اذابیتهای ااتماعی و مممولی هم برخوردار بوده است ،در عین حالی هه متکبار و ازخودراضای
بوده و همواره حس برتریاویی به دیگران داشته است .او گمان میهند همه ادان هستند و همهی
مردم یز ایشنتادات او را میاذیر د (هین

 )250 :2002 ،1ولما بارفیلد ،2مجرم یقاه سافید دیگاری

بود هه به یک قات ساریالی تبادی شاد؛ او ااس از آ کاه باه ا رافیاان خاود اناین شاده هاه آ تاا
هالهبرداری او را هشف و افشا میهنند ،قربا یان خود را مسموم هرد و آ تاا را باه آرامای باه قتا
رسا د؛ متخصصان روا شزشکی بالینی بمد از مطالمهی شخصیت وی ااتار داشتند هه او یاک مجارم
روانآزار بوده هه با تبحر در فریبکاری و عدم احساس گناه و اشیما ی از اارایم خاویش مرتکاب
قت و رفتارهای ضدااتماعی شده است (فرچ.)79 :2006 ،3
روشن است هه یقه سفیدهای روانآزار الزاما اقدامات آ ی و تکا شی دار د ،مطالمات مبین آن
است هه آ تا اقدام فوری و واهنشی ا جاام مایدهناد ،قادر اد باا خو ساردی ،دقات ،بر اماهریازی
حسابگرا ه به سو استفاده از دیگران اقدام مایند؛ این مشاهدات شان میدهد هه چرا یقه سفیدهای
روانآزار بر اساس حسابگری مرتکاب اارایم متقلبا اه مایشاو د و ممکان اسات بار مبناای هماان
رویکرد فکورا ه سبت به راحی قت عمد و اارای قشهی خو ین خاود اقادام مایناد (ماولینس،4
 )554 :2010در واقع ،یک رفتار تکا شی همبستگی منفی با مجرمین خشانی همچاون یقاه سارخهاا
دارد هه با سب تصمیم مرتکب قت میشو د.
تحقیقات شان میدهد هه  %93از قاتالن روانآزار ،قت عمد را به صورت غافلگیرا ه ،ابزاری و
حسابشده مرتکب شاده بود اد (وود ورت )439 :2002 ،5قتا هاای ابازاری ،بارخالف قتا هاای
واهنشی(هیجا ی) هه منبمث از غلیان احساسات است با بر امهریزی صورت میاذیرد؛ در حالی هه
قت های واهنشی همزمان با حضور یک عام تسریعهننده و هاتالیزور مث تحریک واقاع مایشاود
هه به خودی خود احتمال قت عمد را افازایش مایدهاد .بناابراین ،فقادان هیجاان در یقاه سارخهاا
مواب میشود هه بدون اندار اخوشایند از عم ارتکابی ،قشهی قت را بتتار راحای هنناد و در
همال آرامش ،قت را به عنوان سادهترین وسیله برای اایان دادن به یک چالش ترایح دهند.
 .2درمان شناختی– رفتاری یقهسرخها
بدون تردید ایشبینی خشو ت یقه سرخها با اممان ظر به غافلگیر شدن ،بایدفااج باودن مقتاو ن و
همچنین ایامدهای غیرقاب ابران ارایم آ تا ،از یک سو و ارخاشگری یا رفتار خشو تآمیز اشای
از اختال ت روا ی آ ان ،از سوی دیگر ممکن است از اولویتهای ارمشناسی ایشگیری از اارایم
3. King
4. Velma Barfield
5. Ferch
6. Mullins
7. Woodworth
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یقه سرخها باشد.
ارزیابی ریسکهای رفتاری بزهکاران یقه سرخ فرایندی است هاه بار اسااس آن شاخصاههاای
متمی هه در افزایش احتمال ارتکاب قت قش دار د ،تجزیه و تحلی میشاود؛ اگرچاه اایشبینای
عوام خطر در یقه سرخها قش مؤثری در راهبرد ایشگیری از ارایم خو ین آ تا دارد ،اما بادیتی
است هاه رفتاار اناایی منبماث از عواما مختلفای اسات هاه در قالاب قاوا ین رفتااری یاا آمااری
میگنجد تا بتوان با یقین و قا میت بیشتری در ایان خصاوص ااتاار ظر ماود؛ باا ایان حاال ،ایان
واقمیت افی اتخاذ اقدامات ایشگیرا هی علمی یست.
براین ابتنا ،یقه سارخهاا باا دورا دیشای ،رفتاار مزورا اه ،هنتارل و باه باازی گارفتن احساساات
دیگران ،شرها ،دوساتان ،همسار و منساوبین خاود را باه گو اهای مادیریت مایهنناد هاه حاداهثر
بترهوری را برای تحصی منافع و اهداف خودخواها هشاان باه دسات مایآور اد؛ مضااف بار ایان،
تغلیب منافع فردی و خودمحوری بیحدوحصرآ تا میتوا د در تکمی چرخاهی بزهکااری آ تاا از
ارایم یقه سفیدها تا ارایم یقه سرخها مؤثر باشد.
تایج تحقیقات دربارهی مجرمان یقه سفید شان داده است هاه ایان گاروه عموماا باه اقادامات
مخرب در سازمانها ،اختالس ،عدم همکاری و ما عتراشی در رسیدن به اهداف سازمانهاا متوسا
میشو د هه غالبا وااد ویژگیهای شخصیت خودشیفته هستند؛ آ تا احساس یرویای خاارقالمااده
در خود دار د هه در ح بهاا ب دا ستن آ ان مؤثر است ،شاخصهای هاه موااب ادیاده ا گاشاتن
عدالت سازما ی میشود .این حالت مواب میشود تا فرد اتت دستیابی به مناابع و فوایاد بیشاتر از
تشکیالت مواود ،خود را مح دا سته و دست به ارتکاب ارایم ساازما ی بز اد (هامشبا :2011 ،1
 )268بدین ترتیب ،این ویژگی در یقه سرخها یز ایشبینایهننادهی رفتاار ابتنجاار ،ارخاشاگری،
خشو ت و در تایت قت است؛ بیشک خصایص مشترک یقه سفیدها و یقه سرخها هما ناد فقادان
احساس گناه ،عدم واود اهرمهای بازدار دهی اخالقی و توسمه رذای رفتاری ،زمیناهسااز گارایش
آ تا به تصاحب اهداف مجرما های است هه آ تا را به قیمت اان ا سانها به ارایم خو ین رهنماون
میسازد.
در این راستا ،اایگاه و هارهرد متخصصین و هارشناسان بالینی هم تغییریافته است؛ در رهیافت
ااوین ،قااش مااددهاران ااتماااعی ،دیگاار همااک بااه بزهکاااران باارای اصااالح و درمااان بااالینی و
بازاذیرسازی ااتماعی آ ان یست ،بلکه ارائهی ا العات به مقاامهاای قضاایی ،ز ادانهاا و الایس
دربارهی عوام خطر و بقهبندی آ ان بنا بر میزان خطر باه منظاور هنتارل و ظاارت اسات ( جفای
ابر دآبادی .)730 :1388 ،از این رو ،سنجش ریسک ارتکاب یا تکرار ارتکاب اارایم خاو ین یقاه
1. Campbell
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سرخها با تأهید بر سانجههاای باالینی و حالات خطر ااک آ تاا در ارتاو ارزیاابی سنجشای 1توایاه
میشود.
ازاین رو ،متخصصان روا شزشک ،روانشناس و مددهاران ااتماعی با امماان ظار باه ممیارهاای
اسااما ی ا روا ای از ریا مصاااحبه ،مماینااه یاا مشاااهده بااه امااعآوری ا العااات زم ایرامااون
ویژگیهای شخصیت و رفتاری فرد یا افراد مورد ظر و هشف ااتاارات دروغاین آ تاا ارداختاه و
سشس اهنجاریهای روا ی ،دیدگاههای بیمارگو هی ایشبینی حالت خطر اک و احتماال ارتکااب
ارایم علیه تمامیت اسما ی افراد ااتار ظر میهنند.
عوام خطر و مرتبط با موقمیتهای هشداردهندهی ذی  ،متضمن ارزیاابی تتدیادات باالقوه در
خا ه یا مح هار است هه باید در تحلی روا شناختی و موقمیتهای ماقبا اناایی بزهکااری یقاه
سرخها ادیده گرفته شود:
1ا عالئم بد ی (فیزیکی) :فکهای به هم فشرده یا مشتهای گره هرده ،افزایش تن صدا ،قادم
زدن ،احساس اامیدی ،چترهی ترسناک ،تمرط به فضای شخصی دیگران ،تخریب اماوال ،اغاراق
یا خشو ت در حرهات ،بلند صاحبت هاردن ،خاودداری از تمااس چشامی ،لارزش یاا تکاان دادن
عضو ،دشنام دادن ،تنفس سریع و ایدرای ،تکان دادن سر ،ه دادن ،لگد زدن به ا راف
2ا رفتارهای تتدیدهننده :خشم و عصبا یت بایدلیا  ،عادم همکااری ،ااتاارات شارمآور ،باه
چالش هشیدن دیگری ،استد لهای یکطرفه ،احسااس حقاارت ،تمااسهاای تلفنای بایش از حاد،
حرهات تحریکهننده
3ا ویژگیها منفی شخصیتی :سرز ش دیگران به خا ر مشکالت خودش ،ااتاار حا باهاا اب
بودن ،سو استفاده از دیگاران ،خودساتایی ،خودمحاوری ،خاودبزرگبینای ،باه ساختی ا تقادااذیر
بودن ،احساس بزهدیدگی داشتن
4ا رفتارهای هالمی :تتدیدات شفاهی حتای اگار مابتم باشاد ،شاا ههاای متمای هساتند؛ ماثال
میگوید :بادآورده را باد میبرد ،من دیوا ه یستم ،قسام خاوردن باه ا جاام هااری ،تاوهین هاردن،
همحرفی و سکوت غیرمتمارف.
موارد مذهور شا ههای متمی هستند هه اغلب ادیده ا گاشته یاا باه عناوان رفتارهاای هلیشاهای یاا
شوخی تلقی میشو د ،این متم در هنار برداشات اصاحیح از خشاو تآمیاز باودن بزهکااران یقاه
سفید مواب به خطر افتادن اان اعضا خا واده ،همکاران ،شرهای هاری ،منسوبان و ...میشود.
اگرچه بسیاری از یقه سرخهاا فاقاد ساابقهی هیفاری هساتند و شااید شاا های از خشاو تهاای
هالمی یا رفتاری داشته باشند و به عبارت دیگر ،فاقد ارفیت اارایم خشان تصاور مایشاو د ،اماا
1. Actuarial Assessment
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سنجههای بالینی و ارزیابی آماری شاخصههای رفتاری آ تاا در اایشبینای ارتکااب قتا از اهمیات
بسزایی برخوردار است؛ آن چنان هه از زمان هشف ارایم یقه سفیدی آ تا تا زماان ارتکااب قتا ،
فرصت الیی اقدامات ایشگیرا ه از ارتکاب انایات یقهسرخهاست.
 .1-2درمان خودشیفتگی یقهسرخهای بالقوه
تشخیص اختالل خودشیفتگی توسط رواندرما گر ا جام میشود؛ عالوه بر مصاحبه باا افاراد مباتال،
وی به آزمایش و تحلی تستهاای روا ای 1و مصااحبه باا افاراد دیگار مایااردازد تاا بتوا اد آن را
تشخیص دهد ،آ تا اگر  5مورد از عالئم زیر را ایدا هنند ،فرد را مبتال به این اختالل میدا ند.
1ا خودا گارهی متکبرا ه
2ا خیالبافی درباره داشتن ویژگی خاص
3ا احساس خودبرتربینی و اینکه افراد خاصی میتوا ند وی را درک هنند.
4ا یاز به تحسین بیش از ا دازه
5ا حس استحقاق
6ا سو استفاده از دیگران
7ا عدم عالقه و دلسوزی سبت به دیگران
 8ا حسادت دیگران و یا این تفکر هه دیگران به او حسودی میهنند.
9ا رفتارهای متکبرا ه و مغرورا ه
بیشتر اژوهشگران بر این باور د هه تکبر مشخصهی اصلی تشخیص اختالل شخصایت خودشایفته از
دیگر اختال ت مربو ه است و مممو این اختالل در واوا ی تشاخیص داده مایشاود و اگرچاه
واوا ان ممکن است رفتارهای خودشیفتگی از خود شان دهند ،اما این ویژگایهاا ممماو زماا ی
صااحیح اساات هااه رشااد شخصایت بزرگسااا ن را تحاات تاااثیر قاارار دهااد (روز تااان و ساالیگمن،
 .)1393:252درمان شناختیا رفتاری یقهسرخهای باالقوه هاه واااد اخاتالل خودشایفتگی هساتند،
مستلزم آن است هه به سمت هاهش خودبزرگبینی اتتمناد شاده و مشاارهت باا دیگاران را از
ری گروه درما ی فرا گرفته و تحت شرایط آرماا ی ،واهنشای همد اه سابت باه دیگاران شاان
دهند.
 .1آزمونهای تشخیص اختال ت خودشیفتگی ،شخصیت ضدااتماعی و شخصیت ماهیاولیستی از قبی ارسشنامههای شخصایت
خودشیفته آمز ،ارسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین و هال ،ارسشنامه سنجش قادرت مادار (ماهیاولیسات) هریساتی و اایس
هستند.
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تقویت توا اییهای فرد خودشیفته اتت برقرار هردن رابطه با دیگران به همراه تاالش درماا گر
برای رسیدن به آن هدف ،با مداخلههایی قرین است هه به اای حمله به تمایالت خود بزرگبینای
و خودمحااوری ،درماااناوساامی م ایهنااد ،خودش ایفته را متقاعااد سااازد همتاار خودخااواه باشااد و
میهوشد به او شان دهد هه راههای بتتری هم برای رسایدن باه هادفهاای شخصای متام وااود
دار د و در عین حال درما گر از تسلیم شدن در برابر درخواستهای درماناو برای ظار مسااعد و
تواه خودداری میهند؛ زما ی هه درما گر یک بر امهی هاری را با هدف درماا ی روشان تتیاه و
آن را د بال میهند ،درماناو یاد میگیرد هه چگو ه محدودیتهایی را در زمینههای دیگر تمیاین
هند (همان).
به هر رو ،یقه سرخهای بالقوه هه از اختالل مزمن خودشیفتگی ر ج میبر د ،آن چناان در برابار
از دست دادن موقمیتها و موفقیتهای مقطمی و تقلبی آسیباذیر د هه از تارس فقادان قادرت و
مزایای ارایم یقه سفیدی خود ،هرگو ه محدودیت احتمالی از اا ب ا رافیان را بر میتابد و خلا
ارایم خو ین را به ضررهای مادی یا ممنوی وارد بر خود ترایح میدهند.
بیتردید ،درمان اختالل شخصیت خودشیفته دشوار است؛ زیرا اگر قرار است ایشارفتی در هاار
حاص شود ،بیماار بایاد از خودشایفتگی دسات باردارد؛ درماان افاراد مباتال باه اخاتالل شخصایت
خودشیفته بر این ظر استوار است هه آ تا فاقد تجربیات اولیاهی تحساین شادن بارای ویژگایهاای
مثبت خود هستند .هدف درمان این است هه تجربه رشد اصالحی تأمین شود ،باه ایان صاورت هاه
درما گر برای حمایت هردن از تالش درماناو در رسیدن به شترت و تحسین شدن ،باا او همادلی
میهند؛ اما در عین حال میهوشد وی را به سمت این درک واقعبینا هتر هدایت هند هه هیچهاس
بیعیب یست .مطالمات مبین آن است هه هر چه درما گر ،درماناو را بیشتر به رسمیت بشناساد و
حمایت هند او همتر خودبزرگبین و خودمحور میشود (ستوده و میرزایی.)210 :1395 ،
براین اساس ،تشخیص بتنگام خودشیفتگی در افرادی هه میتوا ند به سمت ارایم یقه سافید و
متماقبا ارایم یقه سرخ گرایش ایدا هنند ،میتوا د با برگازاری الساات مکارر مصااحبه و گفتگاو
منجر به تغییر رویکرهای شناختی و ایجاد حس همدردی و شکوفا شدن حیطهی عا فیا روا ای در
میان آ تا شود؛ آن چنان هه رفتارهاای ار خاوت و متکبرا اهی آ تاا را باه هانشهاای متواضاما ه و
تمام مثبت با دیگران تبدی ماید.
بنااابراین ،مطلااوب اساات هااه روانشناسااان ی اا روا شزشااکا ی هااه در فراینااد اسااتخدام افااراد در
سااازمانهااا دولت ای ،خصوص ای و ی اا روانساانجی دا ااشآمااوزان در دبیرسااتانهااا و دا شااجویان در
دا شگاهها میارداز د ،ضمن دقت در آزمایشهای روا ی بدو استخدام به انبههای روا یا رفتااری
اشخاص یز دقت زیادی داشته و هریک از اختال ت روا ی را مد ظر داشته تا با اتخاذ تادابیر روان
درما ی از دشوارهای درمان آ تا در سنین با تر و افازایش احتماال ارتکااب اارایم خاو ین ایشاان
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بکاهند.
 .2-2درمان شخصیت ضداجتماعی و روانآزاری یقهسرخهای بالقوه
ااممهستیزی یا اختالل شخصیت ضدااتماعی یکی از ویژگیهای روا ی بزهکاران یقهسارخ اسات
هه در تبدی وی به فردی هه به سادگی دروغ بگوید ،با بیتفاوتی و بدون آ که احساس گناه و یاا
دامتی داشته باشد ،مرتکب قت شود ،قش مؤثری ایفا هند.
روشن است ،ایشگیری فرایند درمان اختالل شخصیت ضدااتماعی ،هسب متارتهاای هنتارل
خشم ،دارودرما ی و حتی بستری ممکن است از ا مقاد تفکر قتا در اذهاان یکایاک افاراد اامماه،
اعم از دار دگان مشاغ آزاد یا دولتی ایشگیری ماید .این امر در خصوص شخصیت ضدااتماعی
یقه سرخها مستلزم تمرهز بر بر امههای ایشگیری ااتماعی با رویکرد تربیتیاا درماا ی و اایشبینای
زم با شرایط اار بر فرد و محیط ااتماعی اسات .لاذا شناساایی افاراد مباتال یاا مساتمد شخصایت
ضدااتماعی به همراه آموزش اصالح رفتار و متارتهای ااتماعی باا بتارهمنادی از مراقباتهاای
حداهثری خا واده ،همکاران ،ازشک و ...میتوا د از اایگاه ویژهای برخوردار باشد.
اگرچه درمان اختالل شخصیت ضدااتماعی هار دشواری است و میتوا اد در بلندمادت ماؤثر
باشد ،اما رواندرما ی هه آن را «گفتگو درما ی» 1یاز مای امناد ،مایتوا اد در درماان ایان اخاتالل

هارساز باشد؛ این گو ه درمان ممکن است شام مدیریت خشم و خشاو ت باشاد (فرسات:1396 ،
 .)22یاک متخصااص سااالمت روان مایتوا ااد بااه افااراد مسااتمد ارتکاااب بزهکاااری یقااه ساارخهااا
مرزگذاری و محافظت در مقاب ارخاشگری ،خشو ت و خشامی هاه در میاان افاراد مباتال باه ایان
اختالل مممول است ،بیاموزد.
در رویکردشناختیاا رفتااری ،از فارد ،درباارهی برا گیزا ناده و تقویاتهننادههاای اخاتال ت
رفتاری سوال میشود؛ برای مو ه در خصوص استفاده از ارخاشگری برای ایجاد امنیت خود یاا باه
عنوان دفاعی در مقاب سایر احساساتشان سوال میشود .آگاهی بیماار از ساازوهار دفااعی اولیاهی
خود از ارهان اساسی درمان محسوب میشود .همچنین همک به بیماار بارای درک اینکاه چگو اه
دیگران تحت تأثیر رفتارشان قرار میگیر د یز مثمرثمر واقع میشود .باید اذعاان داشات هاه حتای
مجربترین بالینگران هم فریب این افراد را خوردها اد؛ آ تاا در مصااحبه ممکان اسات خاوددار،
آرام و قاب اعتماد به ظر برسند .اما در اس این مای ااهری یا به اصطالح قااب فرزا گای ،تانش،
خصومت ،تحریکاذیری و خشم انتان شده است .ممکن است برای آ کاه ایان اخاتالل تشاخیص
داده شود ،زم باشد از مصاحبهی ارفشار استفاده شود ،یمنی باه خاا ر تنااقضهاایی هاه بیماار در
1. Talk Therapy
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شرح حال ارائه داده ،به شدت با وی مقابله شود؛ برخی گزارشها حاهی از آن اسات هاه باا ااا باه
سن گذاشتن فرد از عالئمش هاسته میشود .بسیاری از افراد مبتال به اختالل شخصیت ضدااتماعی
از اختالل اسما یسازی و شکایات متمدد اسمی یاز برخوردار اد (ساادوک و همکااران:1394 ،
.)480
این یف از بیماران اگر در اای ثابتی مثا بیمارساتان گتاداری یاا بساتری شاو د ،اغلاب باه
رواندرما ی تن میدهند و اگر خود را در میان عدهای مث خودشان بیابند ،بیا گیزگای آ تاا بارای
تغییر از بین میرود .شاید از همین روست هه گروههای خودیاری در تخفیف این اخاتالل ،مفیادتر
از ز دان بوده است .برای مقابله با عالئم اتوانهنندهای مث اضاطراب ،خشام و افساردگی آ اان از
درمان دارویی استفاده میهنناد .اگرچاه رواندرماا ی فاردی اخاتالل شخصایت ضادااتماعی یقاه
سرخهای بالقوه دشوار است ،اما هرچه مداخلهی مبتنی بر رویکرد واقاعگرایا اه ،ماداخالت عینای،
هنترل خشم و دیگر فنهاای شاناختی ا رفتااری از دوران هاودهی و وااوا ی آغااز شاود ،میازان
موفقیت درمان بیشتر خواهد بود.
در یک تقسیمبندی ،رواندرما ی شام چندین روش میشود هه در درمان یقهسارخهاا ممکان
است مناط اعتبار قرار گیرد.
1ا حذف اعتقادات و رفتارهای منفی اسالم و اایگزینی آ تا با عقاید و رفتارهای سالم و مثبت
2ا تمرهز روی افزایش آگاهی از افکار و رفتار اخودآگاه و ایجاد یک بینش ادیاد مبتنای بار
درمان روا کاوی
3ا آموزش فرد و خا واده و دوستان در خصوص بیماری فرد و هنارآمادن باا مشاکالت و حا
هردن آ تا
4ا مدیریت خشم و استرس ،هجخلقی ،ارخاشگری ،بیحرمتی و خشم و هساب متاارتهاایی
برای هنار آمدن و هنترل این حا ت قب از آ که فرد به خود یا دیگران آسیبی برساا د (اروچساکا
و ورهراس.)561 :1395 ،
رفتار درما ی شناختی به فرد همک هرده تا درک بتتری از مسائ هاه موااب تولیاد عادم تماادل
روا ی ،خوداسندی ،آزارسا ی به دیگاران ،اساتفاده ابازاری و ...در او شاده را ایادا مایاد ،در ایان
روش خاص رواندرما گر تالش میهند تا ممض شخصیتی یقه سفیدها را باا تمرهاز بار وضامیت،
ا دیشه ،احساسات و رز برخورد با مشک را به هماراه راههاای مفیاد و همکای بارآورده ماوده و
چگو گی رز تفکر ،گرش ،احساسات ،تغییرات اسمی و فیزیکی سالم و شیوههای ح مساوله را
به فرد ا تقال دهد.
روشن است هه واه تمایز واود اختالل و بیمای باودن افاراد ماورد مطالماه اتات تشاخیص
خصیصااههااای روا ای در افاارادی هااه گاارایش بااه ارتکاااب ااارایم یقااه ساارخ را دار ااد ،از ریا

 /18سهگانهی تاریک شخصیت مجرمان یقهسرخ

قضاوتهای دقی بالینی مشخص میشود؛ از ایان رو تشاخیص افتراقای متخصصاین امار مایتوا اد
سرآغاز تدابیر درما ی و ایشگیرا هی اختال ت روا ی یقهسرخهای بالقوه باشد.
بدون تردید درمان شخصیت ضدااتماعی و روانآزاری یقاهسارخهاا یاز هما ناد درماان ساایر
اختال ت روا ی مستلزم مشارهت فمال فرد در فرایند گفتگودرما ی ،گروهدرماا ی ،رواندرماا ی و
فقدان هر گو ه گرا ی و تشویش در فرد درمانشو ده است .آ تاا اه تنتاا احسااس مایهنناد هاه
مشکالت روا ی ،عا فی دار د بلکه ا سانهایی ازخودراضی هستند هه خود را سبت به ساایرین در
موقمی ات برتااری تصااور م ایهننااد؛ از ای ان رو ،بازسااازی ارتبا ااات ااتماااعی ای ان افااراد در ارتااو
راهبردهای روشمند روا شناختی یا روا شزشکی بسیار مؤثر است.
مطالمات مبین آن است هه سیر درمان این افراد حداق شش مااه باه اول مایا جاماد هاه ایان
مدت ممکن است به فراتر از یک سال یز برسد.
نتیجه گیری
روشن است ،هر الگوی شخصیتی روی یک ایوستار قرار میگیارد هاه از ساالم تاا اساالم تفااوت
میهند ،بدین سان ،سبک شخصیت ،بمد هنجار شخصیت را تشکی مایدهاد ،حاال آ کاه اخاتالل
شخصیت ،بمد ابتنجار آن را شام میشود .یقهسرخها افرادی بایاعتمااد ،انتاانهاار ،فاقاد حاس
محبت ،خودمحور و تمامیتخواه هستند ،ایشان با ارزشزدایای یاا توایاه اقادامات یر ا

آمیاز و

خشو تآمیز خویش فاقد حداق ایو دهای عا فی یا تمتد سبت به دیگران هستند.
عالوه براین ،اگرچه این یف از مجرمان یقه سفید مرتکب ارایم هلسیمی خشو تآمیز ما ناد
قت میشو د ،اما قت های ارتکابی یقه سرخها تکا شای یسات و در عاین تفکار ،حساابگری ،ساب
تصمیم و بر امهریزی واقع مایشاود .لاذا اارایم آ تاا ابزارگرایا اه و فایادهمناد محقا مایشاود و
اختال ت روا ی ایشان به گو های یست هه مسوولیت هیفری آ تا را مخدوش مایاد .بادون تردیاد
« ظارت» بر این یف از مجرمین یا افرادی هاه خطار گارایش باه ارتکااب اارایم یقاه سافیدی را
دار د ،میتوا د منجر به هشف ارم و ماهیت واقمی اقدامات غیرقا و ی ایشان شود ،مؤلفهای هاه از
ارتکاب ارایم یقهسرخها میهاهد .به هررو ،روانآزاری ،خودشیفتگی و شخصایت ضادااتماعی
آ تا آن گو ه یست هه ارتباط خود را با د یای خارج قطع هرده و آ تا را فاقد اراده و اختیار سازد.
در مقیاس هلی ،عالئم اختالل شخصیت در ی چند دهه ااهر میشود .از آ جا هاه ایان گو اه
افراد به ور مممول از آ چه ااممه به عنوان عالئم آ تاا مایشناساد ،احسااس ااراحتی مایهنناد،
اغلب آ تا را فاقد ا گیزهی درمان و مقاوم در برابر آن میدا ند .عالوه بار ایان قابلیات ساازگاری و
خودهنترلی یقهسرخهای بالقوه فرایند شناسایی اختال ت روا ی و درمانهاای روانشاناختی ایشاان
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را دشوار می ماید ،ضمن این هه توان منحرف ساختن بر امههاای روانسانجی و شخصایتشناسای
توسط یقهسرخها اقدامات تشخیصی و درما ی را با گسست و شکست موااه میسازد.
بیشک ،راهکار مطلقی برای ایشگیری از ابتال به اختالل شخصیت یقهسرخها واود ادارد؛ باه
ظر میرسد از آ جا هه رفتارهای ضدااتماعی ،خودشیفتگی و قدرتمداری آ تا عالوه بار د یا
زیستی ،ریشه در تربیت ایشان در دوران هودهی داشته باشد ،والدین ،مملمان و روا شناسان ممکان
است بتوا ند هشدارهای اولیهی بروز این اختال ت را تا حدودی تشخیص دهند و عالوه برآماوزش
هنجارهاای اخالقای و ااتمااعی ،باه سایر شناسااایی و درماان افارادی هاه در ممارط خطار ااادی
عارضههای روا ی و بزهکاری یقه سفید و متماقبا یقهسرخها هستند ،همک شایا ی مایند.
به عبارت دیگر ،تغییر در افکار میتوا د به تغییر در رفتار منجر شود؛ رفتار مشک زا غالباا ریشاه
در افکاری دارد هه آن را تشوی و تأیید میهنند .تغییر دائمای در رفتاار ،مساتلزم تغییار شاناخت و
گرشها است .افرادی هه آموزشهای ظاممند متاارت از قبیا حا مشاک  ،اساتقامت و هنتارل
خشم را دریافت میهنند ،همادردی شاان مایدهناد .تاأثیر تصامیمات خاود بار دیگاران را درک
میهنند و متارتهای ااتماعی زم را بر وضمیتهای خااص ایادا مایهنناد .بر اماههاای تجدیاد
ساختارشناختی بر این دیدگاه بنا شدها د هه بزهکاران ،رز فکر مخربی دار د هه آ تا را باه ساوی
رفتار مجرما ه سوق میدهد و این قیصههای شناختی و هژا دیشیها ،آموخته مایشاو د ،اه اینکاه
ذاتی باشند .لذا این بر امهها ،باه ویاژه گارشهاای تأهیدهننادهی اارم در بزهکاار را هادف قارار
میدهند و آ تا را با رویکردها و رز تفکرهای ادید اایگزین میساز د .شاخصهای هاه در ابتادا
ذهنیت و سشس رفتار یقهسرخهای بالقوه را در ول زمان اصالح می ماید.
تشکر و قدردانی
اژوهشگر ،از عزیزا ی هه در فرآیند ویراستاری ادبی و صفحهآرایی این مقاله همکاری و راهنمایی
داشتند ،همال تشکر و امتنان را دارد.
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