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قهسرخ 
گانهیتاریکشخصیتمجرمانی 
سه 

1

شهرداد دارابی

چکیده
هستندکهجرایمآنهاتلفیقیازجرایمنیرنگآمیزو

افتهییقهسفیدها
سرخهاطیفتکاملی 
قه 
ی 
قهسفیدهای سابق معموالً
سرخ یا ی 
قه 
خشونتآمیز است؛ براین اساس ،اگرچه مجرمان ی 

لکرده و میزان اشتغال آنها در قیاس با مجرمان عادی بیشتر و از شرایط تأهل و
تحصی 
خانوادگیِ ثابت و پایدارتری برخوردارند ،اما به دلیل برخورداری از برخی اختالالت روانی
روانآزاری برای خاموشنمودنصدای افرادی کهدر
جامعهستیزی و 

همچونخودشیفتگی ،
متقلبانهی ایشان قرار گرفتهاند ،تصمیم به حذف ایشان

مسیر افشاسازیِ جرایم اقتصادی یا 
ینمایند .آنچنانکهباخشونت
خودرابابرنامهریزی پیشین اجرام 

گرفتهوقتلهای ارتکابی 

یدهند .مطالعات مبیّن
یرحمیِ هرچه تمامتر هدف قرار م 
ابزاری ،آماج جرایم خود را با ب 
سرخباتأکیدبرمؤلفههایی


یشخصیتیبزهکارانیقه

یصفاتآزارنده
درمانشناختی ـرفتار

یمیباشد.

گروهدرمان
رواندرمانی،گفتگودرمانیو 
همچون 



روانآزاری ،درمان
سرخها ،خودشیفتگی ،شخصیت ضداجتماعی  ،
قه 
واژگان کلیدی :ی 
شناختی–رفتاری .
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مقدمه
سرخهـا،ازجملـهمفـاهیمجدیـدجـرمشـناختیاسـتکـهبـاتأسـیاز
قه 
بزهکاریی 
سدهیبیستمبـه
شناسوجرمشناس 


ساترلندجامعه
گونهشناسیبزهکارانتوسطادوین

معرفیقسمینوینازبزهکارانپرداختهاست؛بدیهیاسـتوجـهتسـمیهیهریـکاز
بزهکارانبهمجرمینیقهسفید،یقهآبی،یقهسرخ،یقهسبزویقـهصـورتیبـراسـاس
شاخصههاییهمچوننوعجرم،موضوعجرم،جنسیت،موقعیتاجتماعیِمرتکـ و...
تعیینشدهاست .
رویکردِدرواقعانتقادساترلندنسبتبهجرمشناسیتحققیکهبـرخـالفرویکـرد
انتقادیِمارکسیستیعاریازمالحظاتایدئولوژیکبود،جرمراخـا طبقـهیفقیـر،
زحمتکشوکارگر(کهبـهلحـاااسـتفادهازلبـاسکـارآبـیدرکشـورهایصـنعتی،
یدانسـت،بلکـه
یهانامگرفتند)وافرادنامتعادلروانیوناسـازگاراجتمـاعینمـ 
قهآب 
ی 
طبقهیباالیجامعه»نیزازموقعیتکاریخـودو
معتقدبودافراد«محترم»ومتعلقبه« 
حرفهایخودبرایارتکابجـرایممـرتبطیـا
تهای 
بهمناسبتدرجریانشغلوفعالی 
یکنند(نجفیابرندآبادی.)17:1385،ازآنجـا
ناشیازاینفعالیتهایقانونیاستفادهم 
کهبزهکارانیقهسرخنیزدرپنهاننمودنجرایمخویشمرتک جرایمعلیـهتمامیـت
یگـردد،
یگنـاهآلـودهمـ 
جسمانیافرادشدهوبهنوعیدستآنهابهخونانسانهایبـ 
متصفبهاینعنوانشدهاند.همچنانکهمجرمانیقهسبزرابـهدلیـلارتکـابجـرایم
طزیست))Katia,2009:574وبزهکارانیقهصـورتیرابـهدلیـلارتکـاب
علیهمحی 
نمودهاند .
نامگذاری 
جرایمیقهسفیدیتوسطزنان 
ازاینرو،بهرغمخساراتمادی،معنویوعاطفیواردشدهازجان اینقسـماز
یهاوخصایصروانیـرفتاریآنهاکـهبـهمراتـ بسـیارمهـمتـراز
بزهکاران،ویژگ 
یباشـــد،کمتـــرمطالعـــهشـــد
مطالعـــهیبرخـ ـیجـــرایمســـنتیوخیابـــانیمـ ـ 
).)Jordan,2015:26اکثرمطالعاتصورتگرفتهدرخصو بزهکـارانیقـهسـفید
معطوفبهوجوهتمایزایشانبادیگرمجرمینوتأکیدبرجرایممالیواقتصـادیِآنـان
زهای
بودهاستوهموارهتوسـلبـهخشـونتبرخـیازآنهـادرراسـتایارضـا انگیـ 
متفاوتبادیگربزهکارانمغفولماندهاست .
خشونتمحوروجرایمتزویرآمیزازیکدیگرمتمایزهستند،

بدینسان،اگرچهجرایم
یهایرفتاریمشترکِمرتکبانبهعنوانیکیازعواملمحـرکدر
اماممکناستویژگ 

سهگانهی تاریک شخصیت مجرمان یقهسرخ3..........................................................................

ورایهریکازجـرایمفـوقوجـودداشـتهباشـد)Keith,2017:26)-مؤلفـهایکـه
یتواندبرخیازبزهکارانفسفرییایقهسفیدرابهارتکابجرایمکلسـیمیهمچـون
م
قتلتبدیلواتصافایشانبهبزهکارانیقهسرخرارقمزند .
2
یقهسرخهامعموالًبهدنبالوجـودرابطـهیپیشـینیبـامقتـول درقالـ همکـار،
یآیند،پدیدهایکه
شریک،همسر،والدینو...وشکلگیریتعارضطرفینیبهوجودم 
توازنجرایمخشونتآمیزوکلسیمیـبازویی،توسـطبزهکـارانیقـهآبـیرابـهنفـع
یشـود،
برخیازبزهکارانیقهسفیدکهازآنهاباعنوانبزهکارانیقهسرخنامبـردهمـ 
برهمزدهاست.آناندرراستایپیشگیریازکشفوافشایماهیترفتارهایمجرمانـه
ومتقلبانهیخودبهخشونتمتوسلشدهوباحسابگری،خطرناشیازاطرافیـانخـود

3
یکنند .بنابراین،گرایشهایخشونتآمیـزطیفـیازمجـرمینیقـه
راباقتلآنهامهارم 
سرخها ـمطمحنظرقرارگرفتهاست.مجرمینیکهواجداخـتالالتروانـی
سفید ـیقه 
وروانآزاریهستندکهازاینخصـایصبـاعنـوان

جامعهستیزی

ازقبیلخودشیفتگی،
یتاریکشخصیتیادمیشود .

سه 
گانه

بههررو،ازآنجاکهتشخیصودرماناختالالتروانیبزهکارانیقهسرخواتخاذ
شیوههایمطلوبِدرمانایشاندرحـوزهیمطالعـاتروانشـناختیازاهمیـتبسـزایی

یهـای
گانهیتاریکشخصیتآنهادرکنـارویژگـ 
سه 
برخورداراست،مطالعهوتحلیل 
یدهد.پرسشاساسیآناسـتکـه
روانشناختیآنهاموضوعنوشتارحاضرراتشکیلم 
اختالالتروانیبزهکارانیقهسرخوشیوههایدرمانِآنهاچیست؟برایپاسخبهایـن

ویژگیهایروانیِبزهکـارانیقـهسـرخودرگفتـاردومدرمـان

پرسش،درگفتاراول
سرخهابررسیخواهدشد .
شناختی–رفتارییقه 

-1ویژگیهای روانیِ بزهکاران یقه سرخ
اختالالتروانیبهعنوانیکیازمشکالتِسالمتعمـومیجامعـهدرسراسـرجهـان
شناختهشدهوبهصورتیکدغدغهوچالشاساسیبرایمتخصصانیکهبـهنحـوی
2

 -از آنجا که هرگونه اقدامی اعم از ضرب ،جرح یا تهدید فرد مطلع از جرایم بزهکار یقه سفید ،مانع از

یشود ،لذا صرفاً قتل و حذف فیزیکی اوست که وی را برای همیشه خاموش
افشاسازی و اطالعرسانی او نم 
نمودهوبزهکارانیقهسرخراازخطرآشکارشدنجرایممتقلبانهتوسطمقتولمیرهاند.
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یباشـد.ایـنمعضـلدر
اسالمتروانشناختیافرادجامعهدرگیـرهسـتند،مطـرحمـ 

ب
حوزهیعلومجناییحقوقیوتجربینیزازجایگاهمعتنابهیبرخورداراست .

اگرچهمعموالافرادیکهازاختالالتروانیرن میبرنـدازقابلیـتتطبیـقپـذیری
کمتریباجامعهبرخورداربودهوورودایشانبهدنیایجرمباسرعتبیشـتریمحقـق
بهفردیهسـتند
یهایروانشناختیِمنحصر 
شود؛معالوصفیقهسرخهادارایویژگ 


می
یرسـند،امـادرواقـع
وباآنکهدرظاهر،انسانهاییوجیـهوقـانونمـداربـهنظـرمـ 
یداننـدوهمـواره
بزهکارانبالقوهوپنهانیهستندکهخودرامعیـارغـاییِقضـاوتمـ 
مترصدارتکابرفتارمجرمانهیخویشبـاتوسـلبـهخشـونتوقتـلبـرایاهـداف

انهیخودهستند .
سودجوی 
ازمنظرجرمشناسان،بینارتکابجرایم،اعمالخشونتآمیزواختاللهـایروانـی

جامعهسـتیزی،

رابطهیمعناداریوجودداردوشواهدتجربیمویّدارتباطخودشیفتگی،

یجویانــــه،خشــــم،غضـــ وپرخاشــــگری
توســــلبــــهاحساســــاتبرتــــر 
سرخهانبایدصرفاًبـهدنبـالِیـافتن
است ) .)Miller,2008;145امابرایشناختیقه 
ونظممـداریاولیـهی

بهفرددرآنانبود؛زیراهنجارمندی
یهایشخصیتیمنحصر 
ویژگ 
زهی
یتوانددرتبیـینبهتـرانگیـ 
ایشانکهقدرمشترکآنهاباافرادعادیجامعهاست،م 
مطالعهیالیههایشخصیتیآنهامؤثرواقعگردد .

سرخهاو
یقه 
هررو،علتشناسیروانیبزهکارییقـهسـرخهـامسـتلزممطالعـهیهـریـکاز

به
اختالالتروانیآنهابهصورتتفریدیاست .

-1-1خودشیفتگی یقهسرخها
خودشیفته،خودستایانارسیسبهمعنایکسیاستکهکردارورفتارخودرابسـتایدو
ازفضیلتوبرتریخودصحبتکند.فردمبـتالبـهاخـتاللشخصـیتخودشـیفتگی4
()NDPبهعنوانمتکبرتوصیفشدهونیازبهتصدیقوتأییدداشتهوبدونتوجـهبـه
یدهـد؛ویخـودرابـزروومهـم
احساساتهرشخصی،خودرادراولویتقـرارمـ 
یکند،بدوناینکهبـهاحساسـاتوعقایـد
یداندونسبتبهدیگراناحساسبرتریم 
م
دیگراناحترامبگذارد) .(Otto,1992:16

4

- Narcissistic Disorder Personality
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قهسـرخهـا،خودمحـوریوطمـعایشـاندرکسـ 
احساسمحقبودنوبرتریی 
زههـاییـک
یتواندبهعنوانعواملِمحرکبرایارضا انگیـ 
شهرتوثروتبادآوردهم 
فرددرارتکابجرایممتقلبانه،قتلعمدویاهردواینجرایمتوأمانباشد.وانگهیبـه
لهای
زهایبرایموفقیتباتوسلبههروسـی 
مانندجاهطلبی،انگی 

یرسدشاخصهای
نظرم 
قهسرخِخودشیفتهباشد .
دری 
خودشیفتگیبهعنوانیکیازعواملخطردرمرتکبینجرایممتقلبانهوکالهبرداری
شناساییوتصدیقشدهاست؛رهیافتهایروانشناسانوروانپزشکانقانونیحـاکیاز
آناستکهخودشیفتگی عاملموجدخطرقتلنیزهسـت).(Weisman,2002:315
همچنانکهبهعنوانعاملخطردریقهسفیدهابرایارتکابقتلعمدوتبـدیلایشـان
بهیقهسرخهامطمحنظراست.افرادخودشیفتههموارهبهدنبالمطرحکردندستاوردها
بهنحومبالغهآمیزهسـتند،یقـهسـفیدهایخودشـیفتهبـهشـکل

ییهایخویش
وتوانا 
یتابند؛این
یدانندودرارتکابجرایممتقلبانههیچمانعیرابرنم 
افراطیخودرامحقم 
حساستحقاقدریقهسفیدهایِخودشیفتهمستلزمنیـازبـهلـذتجـوییبـااسـتفادهاز
خدعهوفری برای موفقیـتدرکالهبـرداریاسـتوایـنموضـوعهـیچدغدغـهی
یکند .
اخالقییاچالشذهنیبرایآنهاایجادنم 
بلِیکلی5وهمکارانشدرسال2006دریافتندکهمحکومینبهجرایمیقهسفیدیبـه
طورمعنادارینسبتبهمجرمینیقهآبیازنرخباالتریازخودشیفتگیبرخوردارنـدو
اختالسمدیرانارشدشرکتهاارتباطمستقیمیباخودشیفتگیآنهـاداشـتهاسـت،بـه
یحدوحصر برخورداربودهاند) .(Duffield,2001:86بهنظر
کهازجاهطلبی ب 

گونهای 
یرسدخودشیفتگی،درکایشانراازپیامـدهایخسـاراتآمیـزِاقـداماتمتقلبانـهیـا
م
تحتالشعاعقراردهد .
خشونتآمیزایشان 

جرایم
6
یهایمنتس بهیقهسـفیدهایِخودشـیفته
گرِسدافیلد روانشناساسترالیاییویژگ 
پرواز،قدرتطلبـی

یکند؛بسیاربلند
(کارآفرینانومدیرانارشد)رااینچنینتوصیفم 
افراطیوتمایلبهکنترلدیگران،حسبرترینسبتبهدیگران،بههمراهنیازبهتشویق
ژهخواری،
وتحسینسایرین،اذعانبهاستحقاقبهرهمندیازمنابع،امتیازاتخا ووی 

5

- Blickle
- Grace Duffield
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تمایلبهداشتنکارکنانوزیردستانمتملقوهمنواباایشانکـهمطیـعدسـتوراتآنهـا
باشند) .)Perri,2011:215
بــراینمونــهکمیســیونبــورسواوراقبهــادارامریکــادرســال،2002دِنــیس
کازلوفسکی ،7مدیرعامل شرکتتـایکو8راتعقیـ کـرد.اومشـهوربـهخودشـیفتگی،
هموارهباخودبزروبینیخـویشرا

یحدوحصربود؛وی
یهایب 
قدرتطلبیوولخرج 

یدانستودرطولمحاکمـهبـابرخـوردیمتکبرانـه،تحقیقـاتقضـاییرابـه
محقم 
یگرفت).(Ibidیقـه سـفیدهایِ خودشـیفته ،اغلـ کسـانیراکـهاحسـاس
تمسخرم 
یکنند،مانعگرایشهایخودخواهانه،خودمحوریایشـانشـدهوبـرایآنهـاتهدیـد
م
یتوانداوراجهتبـرآوردهشـدن
مؤلفهایکهم 
یدهند .
یشوند،هدفقرارم 
محسوبم 
مجرمانهاشبهتغییرشرایطموجودهدایتنماید،حتـیاگـر

نیازهاوارضا انگیزههای
اینمهمبهارتکابکالهبرداری،قتلیاهردواینهامنجرشود .
یهایفردی،ارتکـاب
افزونبراین،درسوابقافرادمبتالبهخودشیفتگیِحاد،درگیر 
جرایم،سو استفادهازدیگران،پرخاشگریوخشمشدید،سرزنشدیگـران،بـدخواهی
یخورد.درپرونـدهیهَنسـن9وسـوابق
دیگرانوآمادگیطغیانوخشونتبهچشمم 
روانشناختی وی ،اختاللشخصیتضداجتمـاعی،خشـونتخـانوادگی،خشـونتبـا
دوستان،سابقهیکیفری،فریبکاری،عدمابرازپشیمانیهمراهباحـقبـهجانـ بـودنو

بهرهکشیازدیگرانوجودداشت؛ضمنآنکه،خودشیفتگیباانتقامرابطـهیتنگـاتنگی

انهیخشونتعلیهکسانیراافـزایش
خطرانتقامجوییباتوسلبهاشکالوحشی 

داردو
هامجرمانهیخودفـرض


هاوبرنامه
یدهدکهبهعنوانعاملتهدیدیامداخلهدرطرح
م
یکنند) .)Reidy,2008: 871
م
10
تحقیقاتمارتینز وهمکارانشدرسال2008بیانگرآنبودکهحتیباوجودعـدم
یگنـاهیکـه
تحریک،تهدیدیاهرگونهانتقادیازیقهسفیدِخودشیفته،آنهاعلیهافرادب 
یرسـانند،
یکنند،حملهکردهواورابهقتلم 
بهتصورخوداوراتهدیدیبالقوهفرضم 
دهیهِنسن11استکهپدرومادرخـویشرادرحـالیبـهقتـل
مؤیّداینموضوعپرون 
یهایپسـرشوکمـکبـهاو
رسانیدکهمادراونسبتبهاخذوامجهتپرداختبده 
7

- Dennis Kowslozki
- Tyco
9
- Hanson
10
- Martinez
11
-Hansan
8
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اقدامنمودهوپدرشنیزهیچتهدیدِعینیعلیهاوبهکارنگرفتهواورابهافشایجرایم
نزدمقامـاتقـانونی تهدیـدنکـردهبـود؛مضـافبـرایـنیقـهسـفیدهایِخودشـیفته
یپردازند،درظاهر
بهمنازعهیکالمیم 

قهسرخهایبالقوه)گاهدرمواقعیکهبافردی
(ی 
امااقداماتخشونتبارفیزیکیرابـه

ینمایند،
ازادامهیآنواستمرارتنشخودداریم 

تخـاطرخـویشبـهکـار
وهیاولیـهیخـودجهـتحـلتعـارضورضـای 
عنوانشی 
یگیرند 12.
م
13
یشودکهساراتوکارس،همسر
پروندهیفردریکتوکارس مالحظهم 

مالحظهی

با
وی،بعدازقصدافشاسازیجرایمهمسرشدرحالیتوسطفـردآدمربـادراتـومبیلش
بهقتلرسیدکهدوپسرشدرپشتسراونشستهبودندوشاهدماجرابودنـد؛ایـندر
حالیاستکهروانپزشکانمتعددیاظهارنمودندکهباامعاننظربهسـاختارِشخصـیتی
او،ویفردیبسیارخودشیفتهاستکـهسـابقهیطـوالنیدرفریبکـاری،زورگـوییو
اجباردیگرانداردوهیچگاهازجرایمشسخنیبهمیاننیاوردهوهرگزابرازپشـیمانی
ننمودهاست ).(Tokars, 2011: 28
بنابراینخودشیفتگیازعواملموجدبزهکاریدربزهکارانیقـهسـفیدوارتکـاب
یشودبـاتکیـهبـرخودانگاشـتهـای
قتلعمدتوسطبرخیازآنهااستکهموج م 
درونیواستنباطافراطیازاستحقاقخویشبهدنبالکس منـافعغیرمشـروعمـادیو
اعتباریباشندوبرموانعدرونیوترسناشیازمجازاتمتعاق رفتارمجرمانـهفـائق
آیند.ضمنآنکهبرایپیشگیریازناکامیدربهسرانجامرسـانیدناقـداماتمزورّانـهی
خــویش،مرزهــایبزهکــارییقــهســفیدیراتــابزهکــارییقــهســرخبپیماینــد
زهییقـهسـرخهـاازیقـهسـفیدها
).(Pamela,2008:417لذاخودشیفتگیوجهممی 
یشودکهدریقهسـرخهـا
نیست،بلکهبالعکسیکیازخصایصمشترکآنهاقلمدادم 
درکنارسایراختالالتروانیشرایطتسریعحـذفمقتـولتوسـطمرتکـ رافـراهم
یسازد .
م
هابهانتقادوعدمتابآوریِشکستدراجرای

یاعتناییِکاملیقهسرخ
بدینسان،ب 
بهنفسکـاذبوشـکنندهیآنهـابـه
متقلبانهیخود،ازیکسوواعتماد 

کاملنقشههای

12

- Ibid
- Fredrick Tokars

13
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همراهاستفادهیابزاریازدیگرانبرایرسیدنبهاهدافمجرمانـهیخـویش،ازسـوی

یشود .
سرخهاقلمدادم 
قه 
دیگربهعنوانیکیازدالیلارتکابجرایمخونینی 

-2-1جامعهستیزی یقهسرخها
14
یهـایروانـی
جامعهستیزییااختاللشخصیتضداجتمـاعی یکـیدیگـرازویژگـ 

بزهکارانیقهسرخاستکهدرتبدیلویبهفـردیکـهبـهسـادگیدروغبگویـد،بـا
یتفاوتیوبدونآنکهاحساسگناهویاندامتیداشتهباشد،مرتک قتـلشـود،نقـش
ب
یکند .
مؤثریبیانم 
اختاللشخصیتضداجتماعی،بهمعنایناتوانیازتندادنبههنجارهایاجتماعی
است،بهطوریکهجنبههایمتعددیازرفتارفرددرنوجوانیوبزرگسالیتحتتـأثیر
اینناتوانیقرارگرفتهباشد؛اینافراداغلـ ظـاهریطبیعـیوحتـیدوسـتداشـتنی
دارند،امادرسابقهیآنهامختلبودنحوزههایبسیاریازکارکردهایزندگیشاندیـده

یشود.دروغگویی،فرارازمدرسه،فرارازخانه،سـرقت،دعـوا،اعمـالغیرقـانونیو
م
سو مصرفمواد،تجاربیاستکهاینگونهبیماراننوعاًازابتدایکودکیشانداشتهانـد
(سادوک .)488:98،
اگرچهاختاللشخصیتضداجتماعیبااعمالمداومضداجتماعیهمراهاست،اما
قپذیرییقهسـرخهـابـا
یتوانددرعدمتطبی 
بهمعنایمجرمیتنیست.ولیاینمؤلفهم 
موازیناجتماعیوقانونیمؤثرباشد .
یدهدکهبازتابشخصیتضداجتماعیونهادینهشـدننگـرش
پژوهشهانشانم 
ماکیاولیستی،مبنیبرتوجیهابزاربرایرسـیدنبـههـدف،بـهمعنـایانکـارآگاهانـهی
یتوجهیآنانبهماهیتجرایمیقهسفیدیوتبعاًجرایمیقهسرخخویش
حداکثریوب 
است).(Ray,2007:50یقهسرخهاازتواناییشناختیواجراییمطلوبیبرخوردارنـد
یشوند .
وههایمتقلبانهمتمرکزم 
ومعموالًبابهرهمندیازهوشسرشارخودبرشی 
قپــذیری
بــدینترتیـ ،اگرچــهاخــتاللشخصـیتضــداجتمــاعیدرعــدمتطبیـ 
قهسرخهاباموازیناجتماعیوقانونیمؤثراست،امابهآنمعنانیسـتکـهفـردفاقـد
ی 
قدرتطراحیوبرنامهریزیبرایقتلیاواجدرفتارتکانشییاناگهـانیِصـرفباشـد؛
زیراجرایمخونینیقهسرخهادرامتدادجرایمیقهسفیدیسابقآنهاستویقهسفیدها
14

- AntiSocial Personality
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یسـازی،
بااستعانتازروشهـایخنثـ 

آگاهانه،ضمناذعانبهارزشهایاجتماعی

نیز
یسـازند.بـاای ـنوصـف،ضـداجتماعیبـودن
یاعتبارمـ 
هنجارهارادرمنظرخویشب 
نشانبهدنبال
تخاطرایشانرابدونترسازآثارمتعاق جرایمخونی 
قهسرخهارضای 
ی 
دارد .
شواهدمؤیدتقارنگرایشاتضداجتماعی،خودشیفتگیوتفکرجناییدربزهکاران
یتواندخطرتوأمبـاخشـونترادرآنهـا
استکهمنجربههمافزاییشدهوم 

یقهسفید
یتوانددرظاهربـهسـکوتیـا
تقویتنماید).(Perri,2001:312البتهاینخشونتم 
یتفــاوتیدروغ ـینایشــانتبــدیلشــدهودرورایِظــاهرآرامآنــان،بــارویکــردی
بـ 
طلبانهوروشمند،قربانیخودراکـهبـهعنـوانیـکتهدیـدبـالقوهمحسـوب


فرصت
حملهیپیشگیرانهازپادرآورند .
یکنندبایک 
م
یتوانـدمنجـربـهارزیـابی
جامعهستیزیوخودشـیفتگییقـهسـرخهـامـ 

بنابراین،
یهایآنانشده(دارابی)98:73،وحسّبرتریبهدیگران،طراحی،
غیرواقعیازتوانمند 
بهمنصهیظهـور

برنامهریزیوارتکابجرایمخونینخودرابدوننگرانیِافرادعادی
سرخهاهیچگونههذیانیاعالمتدیگریاز
رسانند،همچنانکهدرمحتوایذهنیِیقه 
تسـنجیبسـیاربـاالیی
یشودوحتیاکثراوقاتازحسواقعی 
تفکرغیرمنطقیدیدهنم 
یدهند .
برخوردارندومعموالًدیگرانراتحتتأثیرهوشکالمیخوبیکهدارند،قرارم 
ییقهسرخهاستکهباتأکیـد

وجامعهستیز

مطالعاتمبیّنگرایشهایخودشیفتگی
مســتمردروغگــوییورفتــارفریبکارانــهدرهــمآمیختــهشــدهاســت

بــرالگــوی
).(Hakkanen,2009:771درواقع،یقه سـرخهـابـامـدیریتاحساسـاتخـویشو
تسنجی،بدونکمتریناضـطرابی،همـهیتـالشخـودرابـرایبقـادرجـرایم
موقعی 
یگیرند .
قهسفیدیوافزایشاعتبارمادیومعنویخودـحتیباقتلـبهکارم 
ی 
زهجـویی،
لهیستی 
انفردیِشخصیتهایضداجتماعیبهوسی 
بدین ترتی  ،روابطمی 
یشـود،آنهـاشـدیداً
یدقتینسبتبهایمنیونیازهایدیگرانمشخصم 
یتوجهیوب 
ب
یاعتمادهستند.روابطآنهاممکناستزمانیفریبنـده
رقابتطل ونسبتبهدیگرانب 

مشخصهییـکبازرگـانموفـق،

یتواند
ودرعین حالحسابگرانهباشد.اینرفتارهام 
طوروجهمشخصهیجنایتکارانباشد(کریمی1395،

یهاوهمین
حرفها 
سیاستمداران ،
 .)2536:
بدینسان،ازآنجاکهیقـهسـرخهـاواجـدشخصـیتضـداجتماعیوفاقـدحـس
پشیمانیهستندوپیشترخودراباارتکابجرایمیقهسفیدیبهفریبکاریدرراسـتای
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یدانند،درهنگـامتصـمیمگیـریپیرامـون
استحصالمنافعومطامعشخصیومتقلبانهم 
ارتکابجرایمعلیهتمامیـتجسـمانیِاشـخا ،خـودرامجـازبـهآسـی رسـانیو
یپندارند.ایـندرحـالیاسـتکـه
یگناهخودم 
بکارگیریخشونتنسبتبهقربانیانب 
نفردیآنهاباقربانیانخودمطلوبباشدوحتیآنهـارامجـذوب
ممکناستروابطبی 
قانونمدارجلوهدهنـد،امـابایـد
خویشساختهیااقداماتخویشراباتملقیازیرکی 
یمسـئولتیاز
اذعانداشتکهقانونشکنی،عدمپایبندیبهتعهـداتکـاری،مـالیوبـ 

مشخصههایبارزآنهااست.ایشـاننسـبتبـهصـاحبانقـدرت،قواعـدوهنجارهـای
یکننـد؛در
اجتماعینظریمنفیوتحقیرآمیزدارندوبهآسانیرفتارخـودراتوجیـهمـ 
عینحالیکهباتیزبینیازقرینههایاجتماعیآگاههستندوممکـناسـتدرخوانـدن
رهدستباشند .
تهاکامالًچی 
ذهنافرادوموقعی 
بههررو،افراددارایاختاللشخصیتضداجتماعی،بهخشمِتکانشی،فریبکاریو
قهسـرخهـابـه
صهیخشونتتکانشیدری 
یشوند(همان)کهخصی 
لهگریشناختهم 
حی 
یرسد؛آنهاانتظاردارندهموارهبرتردانستهشوندوازدیگرانبرایرسیدنبـه
حداقلم 
یکنند .
خودبهرهبرداریم 

هدف

 -3-1روانآزاری یقهسرخها
ازدیگرعواملروانشناختیکهدرتبدیلیقهسفیدهابهیقهسرخهانقشبسـزاییدارد،
روانآزارینـوعیاخـتاللشخصـیتاسـتکـه
روانآزاری15آنهاست.سـایکوپاتییـا 

یتواندبهعنوانیکعاملخطردرارتکابجـرایمتزویرآمیـزوخشـونتآمیـزمـؤثر
م
کههمهیسایکوپاتهامجرمینخشنوباسابقهنیسـتند،امـابرخـیاز

باشد؛درحالی
یپروا،شرکایتجـاریِمتصـفبـهخـویغـارتگریو
رقابلاعتماد،ب 
آنهاکارمندانی غی 
افرادینامتعهدهستند .
روانآزاریهرچندبااختاللشخصیتضداجتماعیمشابهتزیـادیدارد،ولـیدر

یهایمختلـفتفـاوتهـاییدارنـد ).(Walsh, &Hemmens,2008:86در
طبقهبند 

روانآزار
روانآزار،تحقیقاتکمیدرخصو یقهسـفیدهای 
قیاسبامجرمینیقهآبیِ 
16
روانآزار
یهـای 
ینویسد:اگرچهنتوانستمیقهسـفید 
صورتگرفتهاست.دکترهَری م 
رادرزندانبررسیکنم،امابرایاینکاربهبازاربـورساوراقبهـاداررفـتم؛سـاختار
15

- Sychopathy
-Hari
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روانآزارشبیهبـهمجـرمینخیابـانیو
مجرمانهییقهسفیدهای 

شخصتیوگرایشهای
یرحـم،مسـتعدِرفتارهـایضـداجتماعیوفاقـدهرگونـه
روانآزارها،ب 
یهاست؛ 
یقهآب 
تردیــددرزمــاننقــوحقــوقدیگــرانهســتند).(Steinberger,2011:24لــذا،
روانآزار،خودمحوروفریبکارهستندکهباسو استفادهازدیگران،رسیدن
قهسفیدهای 
ی 
ینمایند .
لهایتصدیقم 
بههدفراباهروسی 
روانآزارراهماننــد
مطالعـاتاخیـربـرخالفرویکردهــایســابق،یقـهســفیدهای 
کهاگرچهازشاخصههایوجـدانکـاریوادبیـات

یداند
یهاومجرمانخیابانیم 
قهآب 
ی 
فهگراییوتمایلنشـاندادنبـهنظـمو
کالمیخوبیبرخوردارند،امادرواقعاینوظی 
انضباطکاریوباالبودنتعهدکاریظاهری،مانورهاییاستکهاودرراستایجـرایم
یگیرد؛آنهاباحفظرفتارخودقادربـهکنتـرل
متقلبانهوهدفمجرمانهیخودبهکارم 

تکارانـهیمخـرب
موقعیتهاییمتعددهستندبهگونهایکهاهدافوانگیزههایجنایـ 
ایشانبرایدیگرانمکشوفنشود ) .(Burkly,2011:27روشناستکهیقهسـفیدها
آموزشپذیری،تعلیموتربیتوسایرمؤلفههایمحیطیمانندخانواده،مدرسـه،

ازطریق 
یشوندوتواناییاتخاذتصـمیماتمنطقـی
یشدهمحسوبم 
دانشگاهو...افرادیاجتماع 
وحسابشدهراداراهستند .

یشودکهدرعـینوجـودمشـابهتهـای
قپذیریباالموج م 
بنابراین،قابلیتتطبی 
یهاواشـتراکروانآزاریدرشخصـیتآنهـا،
روانیِیقهسفیدهاویقهسرخهابایقهآب 
واکنشهایتکانشیِحداکثرینداشتهباشند .

یها
امایقهسفیدها،همانندیقهآب 
براینمونه،دکترهَریدرطولمطالعاتدریافتکهرابرتماکسـوِل،سـرمایهدارو
مالکرسانهیانگلیسی،حقـوقوسـرمایهیبسـیاریازاعضـا صـندوقبازنشسـتگی

شرکتخودرابهسرقتبرد.ایـندرحـالیبـودکـهبـزهدیـدگاناوافـرادسـالمندو
جامعهستیزیوسو استفادهازدیگـراندر

بعدهااختالالتروانآزاری،

بازنشستهبودند؛
ویتصــدیقشــد).(Boddy,2005:33یقــهســفیدهامعمــوالًعــادتبــهتقلــ و
کالهبرداریدارند،آنهاباسرمایهگذاریرویگروههاینژادی،قومی،سالمندانو...کـه
یکنندتاوانمودکننـدازانسـانهـایمعـروفو
شدهترهستند،سعیم 
درجامعهشناخته 

یدهند.درحالیکـههـیچگـاهبـه
مشهورهستندوبانیّاتخیرخواهانهخودراجلوهم 
افرادوابستهنشدهوبعدازواردآوردنخساراتمادی،معنویوعـاطفیــروانـیبـه
بزهدیدگانقادربهاحساسهمدردیباایشاننیستند ) .(Carozza,2008:42
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یتوانددرتوجیهمتوسلشدنبرخیمجرمانیقـهسـفیدبـه
هررو،روانآزاریم 

به
ارتکابقتل،بهعنوانتنهاراهحلوتبدیلآنهابهبزهکاریقهسرخنقشمهمـیداشـته

یکننـدهیخشـونت،
شبینـ 
شاخصههایپی 

روانآزاریازمؤثرترین
یرسد 
باشد.بهنظرم 
وحملهیغیرمنتظرهباشد؛بهویـژهدرقتـلهـاییکـههـیچگونـهتهدیـد

پرخاشگری
مستقیمیاتحریکیازجان مقتولصورتنگرفتهاستوصرفاًبهواسـطهیاینکـهوی
یتوانستهعاملکشفوافشایجرایمیقهسفیدیاوباشـد،بـهقتـل
بهصورتبالقوهم 
یرسد .
م
فردروانآزاربـرایحملـهممکـناسـتکنتـرلاشـخا وموقعیـتیـا

زهی
انگی 
بازگرداندناعتبارکاذبیقهسفیدِخودشیفتهایباشدکهبـهواسـطهیانتقـادیـاتهدیـد
آسی دیدهاست .
18
17
بارهیخانمسَنتکیمز ،مجرمیقهسـفیدیکـه
دکترآرتوروِیدر ،روانپزشک،در 
بهبزهکاریقهسرختبدیلشد،چنیناعتقادداردکه:اوتظـاهراتیمبنـیبـرروانآزاری
داشتهاست؛البتهازجذابیتهایاجتماعیومعمولیهمبرخورداربودهاست،درعـین
یجوییبهدیگرانداشتهاست.
حالیکهمتکبروازخودراضیبودهوهموارهحسبرتر 
یکنــدهمــهنــادانهســتندوهمــهیمــردمنیــزپیشــنهاداتاورا
اوگمــانمــ 
19
یپذیرند ).(King,2002:250وِلمابارفیلد ،مجرمیقهسفیددیگریبودکهبهیـک
م
قاتلسریالیتبدیلشد؛اوپسازآنکهبهاطرافیانخودظنینشدهکهآنهاکالهبـرداری
یکنند،قربانیانخودرامسمومکـردوآنهـارابـهآرامـیبـهقتـل
اوراکشفوافشام 
زمطالعهیشخصیتویاظهارداشتندکـهاو

رساند؛متخصصانروانپزشکیبالینیبعدا
مجرمروانآزاربودهکهباتبحّردرفریبکاریوعـدماحسـاسگنـاهوپشـیمانیاز

یک
جرایمخویشمرتک قتلورفتارهایضداجتماعیشدهاست ) .(Ferch,2006:79
روانآزارالزامـاًاقـداماتآنـیوتکانشـیندارنـد،
روشناستکـهیقـهسـفیدهایِ 
یدهنـد،قادرنـدبـا
مطالعاتمبیّنآناستکهآنهااقـدامفـوریوواکنشـیانجـامنمـ 
خونسردی،دقت،برنامهریزیحسابگرانهبهسو استفادهازدیگـراناقـدامنماینـد؛ایـن
روانآزاربـراسـاسحسـابگریمرتکـ 
یدهدکهچرایقهسفیدهای 
مشاهداتنشانم 
یشوندوممکناستبرمبنایهمانرویکردفکورانهنسبتبهطراحی
جرایممتقلبانهم 
17

- Arthur Weider
- Sant Kimes
19
- Velma Barfield
18
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نقشهیخونینخوداقدامنمایند) .(Mullins.2010:554درواقـع،
قتلعمدواجرای 
یکرفتارتکانشیهمبستگیمنفیبامجرمینخشنیهمچونیقهسـرخهـاداردکـهبـا
یشوند .
سبقتصمیممرتک قتلم 
یدهـدکــه%93ازقـاتالنروانآزار،قتـلعمـدرابـهصــورت
تحقیقـاتنشـانمـ 
وحسابشـدهمرتکـ شـدهبودنـد ).(Woodworth,2002:439

غافلگیرانه،ابزاری
قتلهایاَبزاری،برخالفقتلهایواکنشـی(هیجانی)کـهمنبعـاازغلیـاناحساسـات
یپذیرد؛درحالیکهقتلهایواکنشیهمزمانبـاحضـور
استبابرنامهریزیصورتم 
یشودکهبهخودیخوداحتمـال
عکنندهوکاتالیزورمثلتحریکواقعم 
یکعاملتسری 
یشـودکـه
سرخهاموج مـ 
یدهد.بنابراین،فقدانهیجاندریقه 
قتلعمدراافزایشم 
نقشهیقتلرابهتـرطراحـیکننـدودرکمـال
بدونپندارناخوشایندازعملارتکابی ،
سادهترینوسیلهبرایپایاندادنبهیکچالشترجیحدهند .
آرامش،قتلرابهعنوان 

-2درمانِ شناختی– رفتاری یقهسرخها
یدفـاعبـودنِ
سرخهاباامعاننظربهغافلگیرشدن،ب 
بدونتردیدپیشبینیخشونتیقه 
رقابلجبرانجرایمآنها،ازیـکسـووپرخاشـگرییـا
مقتوالنوهمچنینپیامدهایغی 
رفتارخشونتآمیزناشـیازاخـتالالتروانـیآنـان،ازسـویدیگـرممکـناسـتاز
سرخهاباشد .
جرمشناسیپیشگیریازجرایمیقه 
تهای 
اولوی 
ارزیابیریسکهایرفتاریبزهکارانیقهسـرخفراینـدیاسـتکـهبـراسـاسآن
شاخصههایمهمیکهدرافزایشاحتمالِارتکابقتـلنقـشدارنـد،تجزیـهوتحلیـل
سرخهانقشمؤثریدرراهبـردپیشـگیری
یشود؛اگرچهپیشبینیعواملخطردریقه 
م
ازجرایمخونینآنهادارد،امابدیهیاستکهرفتارجنـاییمنبعـاازعوامـلمختلفـی
یگنجدتابتوانبایقینوقاطعیتبیشـتری
استکهدرقال قوانینرفتارییاآمارینم 
دراینخصو اظهـارنظرنمـود؛بـاایـنحـال،ایـنواقعیـتنـافیاتخـاذاقـدامات
رانهیعلمینیست .
پیشگی 
براینابتنا،یقهسرخهابـادوراندیشـی،رفتـارمزورّانـه،کنتـرلوبـهبـازیگـرفتن
احساساتدیگران،شرکا،دوسـتان،همسـرومنسـوبینخـودرابـهگونـهایمـدیریت
خودخواهانهشانبهدسـت

کهحداکثربهرهوریرابرایتحصیلمنافعواهداف

یکنند
م
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یتوانـد
یحدوحصـرآنهامـ 
یآورند؛مضافبراین،تغلی منافعفردیوخودمحوریب 
م
سرخهامؤثرباشد .
چرخهیبزهکاریآنهاازجرایمیقهسفیدهاتاجرایمیقه 

درتکمیل
دربارهیمجرمانیقهسفیدنشاندادهاستکهاینگـروهعمومـاًبـه

نتای تحقیقات
اقداماتمخربدرسازمانها،اختالس،عـدمهمکـاریومـانعتراشـیدررسـیدنبـه
یهـایشخصـیتخودشـیفته
یشوندکهغالبـاًواجـدویژگـ 
اهدافسازمانهامتوسلم 
بهجان دانسـتنآنـان
دارندکهدرحق 

هستند؛آنهااحساسنیروییخارقالعادهدرخود
یشود.ایـنحالـت
مؤثراست،شاخصهایکهموج نادیدهانگاشتنعدالتسازمانیم 
یشودتافردجهتدستیابیبهمنابعوفوایدبیشترازتشکیالتموجود،خـود
موج م 
رامحقدانستهودستبهارتکابجـرایم سـازمانی بزنـد).(Campbell,2011:268
یکننـدهیرفتـارنابهنجـار،
شبینـ 
بدینترتیـ ،ایـنویژگـیدریقـهسـرخهـانیـزپـی 
یشکخصایصمشترکیقـهسـفیدهاو
پرخاشگری،خشونتودرنهایتقتلاست؛ب 
یقهسرخهاهمانندفقداناحساسگناه،عدموجـوداهـرمهـایبازدارنـدهیاخالقـیو
نهسازگرایشآنهابهتصاح اهدافمجرمانهایاستکهآنها
توسعهرذایلرفتاری،زمی 
یسازد .
جانانسانهابهجرایمخونینرهنمونم 

رابهقیمت
دراینراستا،جایگاهوکارکردمتخصصینوکارشناسانبالینیهمتغییریافتهاسـت؛
دررهیافتنوین،نقشمددکاراناجتماعی،دیگرکمکبـهبزهکـارانبـرایاصـالحو
بلکهارائهیاطالعـاتبـهمقـامهـای

درمانبالینیوبازپذیرسازیاجتماعیآناننیست،
خطروطبقهبندیآنانبنابـرمیـزانخطـربـه

وامل
بارهیع 
قضایی،زندانهاوپلیسدر 
منظورکنتـرلونظـارتاسـت(نجفـیابرنـدآبادی.)730:1388،ازایـنرو،سـنجش
ریسکارتکابیاتکرارارتکابجرایمخونینیقهسرخهاباتأکیدبرسنجههایبـالینی
یشود .
وحالتخطرناکآنهادرپرتوارزیابیسنجشی20توجیهم 
رو،متخصصانروانپزشک،روانشناسومددکاراناجتماعیباامعاننظـربـه

ازاین
مشاهدهبهجمعآوریاطالعـات

معیارهایجسمانی ـروانیازطریقمصاحبه،معاینهیا
یهایشخصیتورفتاریفردیاافرادموردنظـروکشـفاظهـارات
الزمپیرامونویژگ 
شبینـی
دگاههایبیمارگونـهیپـی 
یهایروانی،دی 
دروغینآنهاپرداختهوسپسناهنجار 
یکنند .
حالتخطرناکواحتمالارتکابجرایمعلیهتمامیتجسمانیافراداظهارنظرم 

20

- Actuarial Assessment
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هشداردهندهیذیل،متضمنارزیابیتهدیـدات

عواملخطرومرتبطباموقعیتهای
بالقوهدرخانهیامحلکاراستکهنبایددرتحلیلروانشناختیوموقعیـتهـایماقبـل
سرخهانادیدهگرفتهشود :
جناییبزهکارییقه 


مشتهایگرهکرده،افزایشتُـن
1ـعالئمبدنی(فیزیکی):فکهایبههمفشردهیا 
چهرهیترسناک،تعرضبهفضایشخصـیدیگـران،
صدا،قدمزدن،احساسناامیدی ،
تخری اموال،اغراقیاخشونتدرحرکات،بلندصحبتکـردن،خـودداریازتمـاس
درپی،تکاندادنسر،
ی 
چشمی،لرزشیاتکاندادنعضو،دشنامدادن،تنفسسریعوپ 
هلدادن،لگدزدنبهاطراف 
یدلیـل،عـدمهمکـاری،اظهـارات
2ـرفتارهایتهدیدکننده:خشـموعصـبانیتبـ 
شرمآور،بهچالشکشیدندیگری،استداللهاییکطرفه،احساسحقارت،تمـاسهـای

ککننده 
تلفنیبیشازحد،حرکاتتحری 
یهامنفیشخصیتی:سرزنشدیگرانبهخـاطرمشـکالتخـودش،اظهـار
3ـویژگ 
خودبزروبینـی،بـه

بهجان بودن،سو استفادهازدیگران،خودستایی،خودمحوری،
حق 

بودن،احساسبزهدیدگیداشتن 

سختیانتقادپذیر
4ـرفتارهایکالمی:تهدیداتشفاهیحتیاگرمبهمباشد،نشانههایمهمیهستند؛
یبرد،مندیوانهنیستم،قسـمخـوردنبـهانجـامکـاری،
یگوید:بادآوردهرابادم 
مثالم 
کردن،کمحرفیوسکوتغیرمتعارف ) .(Perri,Opcit:235

توهین


مواردمذکورنشانههایمهمیهستندکهاغل نادیدهانگاشـتهیـابـهعنـوانرفتارهـای
یشوند،اینمهمدرکناربرداشتناصـحیحازخشـونتآمیـز
کلیشهاییاشوخیتلقیم 
نبودنبزهکارانیقهسفیدموج بهخطرافتادنجاناعضا خانواده،همکاران،شرکای
یشود .
کاری،منسوبانو...م 
اگرچهبسیاریازیقهسـرخهـافاقـدسـابقهیکیفـریهسـتندوشـایدنشـانهایاز
خشونتهایکالمییارفتارینداشتهباشندوبهعبـارتدیگـر،فاقـدظرفیـتجـرایم
یشوند،اماسنجههایبالینیوارزیابیِآماریشاخصههـایرفتـاریآنهـا
خشنتصورم 
درپیشبینیارتکابقتلازاهمیتبسزاییبرخورداراست؛آنچنانکهاززمانکشـف
جرایمیقهسفیدیآنهاتازمـانارتکـابقتـل،فرصـتطالیـیاقـداماتپیشـگیرانهاز
سرخهاست .
قه 
ارتکابجنایاتی 
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 -1-2درمان خودشیفتگی یقهسرخهای بالقوه
یشود؛عالوهبرمصـاحبهبـا
توسطرواندرمانگرانجامم 

تشخیصاختاللخودشیفتگی
21
افرادمبتال،ویبهآزمـایشوتحلیـلتسـتهـایروانـی ومصـاحبهبـاافـراددیگـر
یپردازدتابتواندآنراتشخیصدهد،آنهااگر5موردازعالئمزیرراپیداکننـد،فـرد
م
یدانند .
رامبتالبهایناختاللم 


انگارهیمتکبرانه 
1ـخود 
البافیدربارهداشتنویژگیخا 
2ـخی 
یتوانندویرادرککنند .
3ـاحساسخودبرتربینیواینکهافرادخاصیم 
4ـنیازبهتحسینبیشازاندازه 
5ـحساستحقاق 
6ـسو استفادهازدیگران 
7ـعدمعالقهودلسوزینسبتبهدیگران 
یکنند .
8ـحسادتدیگرانویااینتفکرکهدیگرانبهاوحسودیم 
9ـرفتارهایمتکبرانهومغرورانه 


باورندکهتکبرمشخصهیاصلیتشخیصاخـتاللشخصـیت

بیشترپژوهشگرانبراین
خودشیفتهازدیگراختالالتمربوطهاستومعموالًایناختاللدرنوجوانیتشـخیص
یشودواگرچهنوجوانانممکـناسـترفتارهـایخودشـیفتگیازخـودنشـان
دادهنم 
یهامعموالًزمانیصحیحاسـتکـهرشـدشخصـیتبزرگسـاالنرا
دهند،امااینویژگ 
یــرفتـاری
تحتتاثیرقـراردهـد(روزنهـان،وسـلیگمن.)1393:252،درمـانشـناخت 
قهسرخهایبالقوهکهواجداختاللخودشیفتگیهستند،مستلزمآناستکهبهسـمت
ی 
جهتمندشدهومشارکتبادیگرانراازطریقگروهدرمانیفرا
کاهشخودبزروبینی 

گرفتهوتحتشرایطآرمانی،واکنشیهمدالنهنسبتبهدیگراننشاندهند .
ییهایفردخودشیفتهجهتبرقرارکردنرابطـهبـادیگـرانبـههمـراه
تقویتتوانا 
تالشِدرمانگربرایرسیدنبهآنهدف،بامداخلههاییقریناستکهبهجایحملهبه
21

 -آزمونهـایتشـخیصاخـتالالتخودشـیفتگی،شخصـیتضـداجتماعیوشخصـیتماکیاولیسـتیازقبیـل

پرسشنامههایشخصیتخودشیفتهآمز،پرسشنامهشخصیتخودشیفتهراسکینوهال،پرسشنامهسـنجشقـدرت

مدار(ماکیاولیست)کریستیوجیسهستند.
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یکنـد،خودشـیفتهرامتقاعـد
درمانجوسعیم 
خودبزروبینی وخودمحوری  ،

تمایالت 
یکوشدبهاونشاندهـدکـهراههـایبهتـریهـمبـرای
سازدکمترخودخواهباشدوم 
رسیدنبههدفهایشخصیِمهموجوددارندودرعینحالدرمانگرازتسـلیمشـدن
یکند؛زمانیکـه
درمانجوبراینظرمساعدوتوجهخودداریم 
دربرابردرخواستهای 

یکنـد،
برنامهی کاریراباهـدفدرمـانیروشـنتهیـهوآنرادنبـالمـ 
درمانگریک 
تهـاییرادرزمینـههـایدیگـرتعیـینکنـد
یگیردکهچگونهمحـدودی 
درمانجویادم 

(همان) .
یبرنـد،آن
بههررو،یقهسرخهایبالقوهکهازاختاللمزمنخودشـیفتگیرنـ مـ 
چناندربرابرازدستدادنموقعیتهاوموفقیتهایمقطعیوتقلبیآسی پذیرندکـه
ازترسِفقدانقدرتومزایایجرایمیقهسفیدیخود،هرگونهمحدودیتاحتمـالیاز
یتابدوخلقجرایمخونینرابهضررهایمادییـامعنـویوارد
جان اطرافیانرابرنم 
یدهند .
برخودترجیحم 
یتردید،درماناختاللشخصیتخودشـیفتهدشـواراسـت؛زیـرااگـرقـراراسـت
ب
پیشرفتیدرکارحاصلشود،بیماربایدازخودشیفتگیدستبردارد؛درمانافرادمبـتال
بهاختاللشخصیتخودشیفتهبرایننظراستواراستکهآنهافاقـدتجربیـاتاولیـهی
یهایمثبتخودهستند.هدفدرمانایناستکهتجربهرشد
تحسینشدنبرایویژگ 
کردنازتالشدرمانجـو

اصالحیتأمینشود،بهاینصورتکهدرمانگربرایحمایت
یکوشـد
یکند؛امادرعینحـالمـ 
دررسیدنبهشهرتوتحسینشدن،بااوهمدلیم 
یعی نیست.مطالعـات
چکسب 
نانهترهدایتکندکههی 
درکواقعبی 

ویرابهسمتاین
گر،درمانجورابیشتربهرسمیتبشناسدوحمایتکنـد

مبیّنآناستکههرچهدرمان
یشود(ستودهومیرزایی .)210:1395،
اوکمترخودبزروبینوخودمحورم 

یتوانندبهسمتجـرایم
برایناساس،تشخیصبهنگامخودشیفتگیدرافرادیکهم 
یتوانـدبـابرگـزاریجلسـات
یقهسفیدومتعاقباًجرایمیقهسرخگرایشپیداکنند،مـ 
مکررمصاحبهوگفتگومنجربهتغییررویکرهایشـناختیوایجـادحـسِهمـدردیو
یـروانیدرمیانآنهاشود؛آنچنانکهرفتارهـایپرنخـوت
طهیعاطف 
شکوفاشدنحی 
آنهارابهکنشهایمتواضعانهوتعاملمثبتبادیگرانتبدیلنماید .

ومتکبرانهی

مطلوباستکهروانشناسانیاروانپزشکانیکهدرفراینداسـتخدامافـراد

بنابراین،
روانســنجیدانــشآمــوزاندردبیرســتانهــاو
درســازمانهــادولتـی،خصوصـیویـا 
یپردازند،ضمندقتدرآزمایشهایروانیِبدواستخدامبه
دانشجویاندردانشگاههام 
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یـرفتاریاشخا نیزدقتزیادیداشتهوهریکازاختالالتروانیرا
جنبههایروان 
مدنظرداشتهتابااتخاذتدابیررواندرمانیازدشوارهایدرمانآنهادرسـنینبـاالترو
افزایشاحتمالارتکابجرایمخونینایشانبکاهند .

-2-2درمان شخصیت ضداجتماعی و روانآزاری یقهسرخهای بالقوه
یهـایروانـیبزهکـاران
جامعهستیزییااختاللشخصیتضداجتماعییکـیازویژگـ 

یتفـاوتیو
قهسرخاستکهدرتبدیلویبهفردیکهبهسـادگیدروغبگویـد،بـابـ 
ی 
بدونآنکهاحساسگناهویاندامتیداشتهباشد،مرتک قتلشـود،نقـشمـؤثریایفـا
کند .
روشــناســت،پیشــگیریفراینــددرمــاناخــتاللشخصـیتضــداجتماعی،کسـ 
مهارتهایکنترلخشم،دارودرمانیوحتیبستریممکناستازانعقادتفکرقتـلدر
اذهانیکایکافرادجامعه،اعمازدارندگانمشاغلآزادیادولتیپیشگیرینمایـد.ایـن
امردرخصو شخصیتضداجتماعییقـهسـرخهـامسـتلزمتمرکـزبـربرنامـههـای
یـدرمانیوپیشبینیالزمباشرایطناظربـرفـردو
پیشگیریاجتماعیبارویکردتربیت 
محیطاجتماعیاست.لذاشناساییافرادمبتالیامستعدشخصیتضداجتماعیبههمراه
آموزشِاصالحرفتارومهارتهایاجتماعیبابهـرهمنـدیازمراقبـتهـایحـداکثری
ژهایبرخوردارباشد .
یتواندازجایگاهوی 
خانواده،همکاران،پزشکو...م 
یتوانـددر
اگرچهدرماناختاللشخصیتضـداجتماعیکـاردشـواریاسـتومـ 
یتوانـد
ینامند،مـ 
امارواندرمانیکهآنرا«گفتگودرمانی»22نیزم 

بلندمدتمؤثرباشد،
دردرمانایناختاللکارسازباشد؛اینگونهدرمانممکناستشاملمدیریتخشمو
یتوانـدبـهافـراد
خشونتباشد(فرست.)22:1396،یکمتخصـصسـالمتِروانمـ 
مستعدارتکاببزهکارییقهسرخهـامرزگـذاریومحافظـتدرمقابـلپرخاشـگری،
خشونتوخشمیکهدرمیانافرادمبتالبهایناختاللمعمولاست،بیاموزد .
تکننـدههـای
یـرفتـاری ،ازفـرد،دربـارهی برانگیزاننـده وتقویـ 
در رویکردشناخت 
یشود؛براینمونهدرخصو استفادهازپرخاشـگریبـرای
اختالالترفتاریسوالم 
یشود.آگـاهی
ایجادامنیتِخودیابهعنواندفاعیدرمقابلسایراحساساتشانسوالم 
یشود.همچنـین
بیمارازسازوکاردفاعیاولیهیخودازارکاناساسیدرمانمحسوبم 
22
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یگیرنـدنیـز
کمکبهبیماربرایدرکاینکهچگونهدیگرانتحتتأثیررفتارشانقرارم 
نگرانهمفریـ ایـن
یشود.بایداذعانداشتکهحتیمجربترینبالی 
مثمرثمرواقعم 
افرادراخوردهاند؛آنهادرمصاحبهممکناسـتخـوددار،آراموقابـلاعتمـادبـهنظـر
برسند.امادرپسایننمایظاهرییابهاصـطالحنقـابفرزانگـی،تـنش،خصـومت،
کپذیریوخشمپنهانشدهاست.ممکناستبرایآنکهایـناخـتاللتشـخیص
تحری 
دادهشود،الزمباشدازمصاحبهیپرفشاراستفادهشود،یعنیبهخاطرتناقوهـاییکـه

بیماردرشرححالارائهداده،بهشدتباویمقابلهشود؛برخیگزارشهاحاکیازآن
یشود.بسیاریازافـرادمبـتالبـه
استکهباپابهسنگذاشتنفردازعالئمشکاستهم 
یسازیوشکایاتمتعددجسـمینیـز
اختاللشخصیتضداجتماعیازاختاللجسمان 
برخوردارند(سادوکوهمکاران،پیشین .)480:
اینطیفازبیماراناگردرجایثابتیمثلبیمارستاننگهـدارییـابسـتریشـوند،
یدهندواگرخودرادرمیانعـدهایمثـلخودشـانبیابنـد،
اغل بهرواندرمانیتنم 
یرود.شایدازهمینروستکهگروههایخودیاری
یانگیزگیآنهابرایتغییرازبینم 
ب
درتخفیفایناختالل،مفیدتراززندانبودهاست.برایمقابلهباعالئمنـاتوانکننـدهای
یکننـد.اگرچـه
مثلاضطراب،خشـموافسـردگیآنـانازدرمـاندارویـیاسـتفادهمـ 
سرخهایبالقوهدشواراسـت،امـا
رواندرمانیفردیِاختاللشخصیتضداجتماعیِیقه 

واقعگرایانه،مداخالتعینـی،کنتـرلخشـمودیگـر
چهمداخلهیمبتنیبررویکرد 

هر
فنهایشناختی ـرفتاریازدورانکودکیونوجوانیآغازشود،میزانموفقیتدرمـان

بیشترخواهدبود .
یشــودکـهدردرمــان
رواندرمــانیشـاملچنـدینروشمـ 
دریـکتقسـیمبنـدی ،
سرخهاممکناستمناطاعتبارقرارگیرد .
قه 
ی 


1ـحذفاعتقاداتورفتارهایمنفیناسالموجایگزینیآنهاباعقایـدورفتارهـای
سالمومثبت 
2ـتمرکزرویافزایشآگاهیازافکارورفتارناخودآگاهوایجادیکبینشجدیـد
مبتنیبردرمانروانکاوی 
3ـآموزشفـردوخـانوادهودوسـتاندرخصـو بیمـاریفـردوکنارآمـدنبـا
مشکالتوحلکردنآنها 
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یحرمتـیوخشـموکسـ 
4ـمدیریتخشمواسترس،ک خلقی،پرخاشگری،بـ 
مهارتهاییبرایکنارآمدنوکنترلاینحاالتقبلازآنکهفردبـهخـودیـادیگـران
آسیبیبرساند(پروچسکاونورکراس .)561:1395،


رفتاردرمانیِشناختیبهفردکمککردهتادرکبهتریازمسائلکهموج تولیدعـدم
تعادلروانی،خودپسندی،آزارسانیبهدیگران،استفادهابـزاریو...دراوشـدهراپیـدا
یکندتامعضلشخصیتییقـهسـفیدها
نماید،دراینروشخا رواندرمانگرتالشم 
راباتمرکزبروضعیت،اندیشه،احساساتوطرزبرخوردبامشکلرابههمراهراههای
مفیدوکمکیبرآوردهنمـودهوچگـونگیطـرزتفکـر،نگـرش،احساسـات،تغییـرات
وههایحلمسئلهرابهفردانتقالدهد .
جسمیوفیزیکیسالموشی 
روشناستکهوجهتمایزوجوداختاللوطبیعیبودنافرادمـوردمطالعـهجهـت
تشخیصخصیصههایروانیدرافرادیکهگـرایشبـهارتکـابجـرایمیقـهسـرخرا
یشود؛ازاینروتشـخیصافتراقـی
دارند،ازطریققضاوتهایدقیقِبالینیمشخصم 
رانهیاخــتالالتروانـی
یتوانــدســرآغازتــدابیردرمــانیوپیشــگی 
ِمتخصصـینامــرمـ 
سرخهایبالقوهباشد .
قه 
ی 
سرخهانیزهماننددرمان
آزارییقه 


ضداجتماعیوروان
بدونتردیددرمانشخصیت
،گروهدرمـانی،

سایراختالالتروانیمستلزممشارکتفعالفرددرفرایندگفتگودرمانی
درفرددرمانشوندهاست.آنهانـهتنهـا

رواندرمانیوفقدانهرگونهنگرانیوتشویش

یکنندکهمشکالتروانـی،عـاطفیدارنـدبلکـهانسـانهـاییازخودراضـی
احساسنم 
یکننـد؛ازایـنرو،
هستندکهخودرانسبتبهسـایریندرموقعیـتبرتـ ریتصـورمـ 
روشمنـدِروانشـناختییـا
بازسازیِارتباطاتاجتماعیاینافـراددرپرتـوراهبردهـای 
روانپزشکیبسیارمؤثراست .
یانجامـد
مطالعاتمبیّنآناستکهسیردرماناینافرادحداقلششماهبهطولمـ 
کهاینمدتممکناستبهفراترازیکسالنیزبرسد .

برآمد
یگیردکهازسالمتـاناسـالم
روشناست،هرالگویشخصیتیروییکپیوستارقرارم 
یدهـد،
یکند،بدینسان،سبکشخصیت،بُعدهنجارشخصـیتراتشـکیلمـ 
تفاوتم 
یشـود.یقـهسـرخهـاافـرادی
حالآنکهاختاللشخصیت،بُعدنابهنجارآنراشـاملمـ 
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تخـواههسـتند،ایشـانبـا
پنهانکار،فاقدحسمحبـت،خودمحـوروتمامیـ 
یاعتماد ،
ب
رنگآمیزوخشونتآمیزِخویشفاقدحداقلپیونـدهای
ارزشزدایییاتوجیهاقداماتنی 

عاطفییاتعهدنسبتبهدیگرانهستند .
عالوهبراین،اگرچـهایـنطیـفازمجرمـانیقـهسـفیدمرتکـ جـرایمکلسـیمیِ
یشوند،اماقتلهایارتکابییقهسرخهاتکانشـینیسـتودر
خشونتآمیزمانندقتلم 
یشـود.لـذاجـرایمآنهـا
عینتفکر،حسابگری،سبقتصـمیموبرنامـهریـزیواقـعمـ 
یشودواختالالتروانیایشانبـهگونـهاینیسـتکـه
دهمندمحققم 
ابزارگرایانهوفای 
مسئولیتکیفریآنهارامخدوشنماید.بدونتردید«نظارت»براینطیـفازمجـرمین
یتوانـدمنجـربـه
یاافرادیکهخطرگرایشبهارتکابجرایمیقهسفیدیرادارنـد،مـ 
کشفجرموماهیتواقعیاقداماتغیرقانونیایشـانشـود،مؤلفـهایکـهازارتکـاب
روانآزاری،خودشیفتگیوشخصیتضداجتماعی
یکاهد.بههررو ،
قهسرخهام 
جرایمی 
آنهاآنگونهنیستکهارتباطخودرابادنیایخارجقطعکـردهوآنهـارافاقـدارادهو
اختیارسازد .
یشود.ازآنجاکـه
درمقیاسکلی،عالئماختاللشخصیتدرطیچنددههظاهرم 
یشناسـد،احسـاس
اینگونهافرادبهطورمعمولازآنچهجامعهبهعنوانعالئمآنهامـ 
یدانند.عـالوه
زهیدرمانومقاومدربرابرآنم 
یکنند،اغل آنهارافاقدانگی 
ناراحتینم 
قهسرخهایبـالقوهفراینـدشناسـاییاخـتالالت
براینقابلیتسازگاریوخودکنترلیی 
ینماید،ضمناینکهتـوانمنحـرف
روانشناختیایشانرادشوارم 
روانیودرمانهای 
قهسرخهااقداماتتشخیصـی
تشناسیتوسطی 
روانسنجیوشخصی 
ساختنبرنامههای 
یسازد .
ودرمانیراباگسستوشکستمواجهم 
قهسرخهاوجود
یشک،راهکارمطلقیبرایپیشگیریازابتالبهاختاللشخصیتی 
ب
یرسدازآنجاکهرفتارهایضداجتماعی،خودشیفتگیوقـدرتمـداری
ندارد؛بهنظرم 
آنهاعالوهبردالیلزیسـتی،ریشـهدرتربیـتایشـاندردورانکـودکیداشـتهباشـد،
والدین،معلمـانوروانشناسـانممکـناسـتبتواننـدهشـدارهایاولیـهیبـروزایـن
اختالالتراتـاحـدودیتشـخیصدهنـدوعـالوهبرآمـوزشهنجارهـایاخالقـیو
اجتماعی،بهسیرشناساییودرمانافرادیکهدرمعرضخطرجدیعارضههایروانی
سرخهاهستند،کمکشایانینمایند .
قه 
وبزهکارییقهسفیدومتعاقباًی 
یتواندبهتغییردررفتارمنجرشود؛رفتارمشـکلزا
بهعبارتدیگر،تغییردرافکارم 
یکننـد.تغییـردائمـیدررفتـار،
غالباًریشهدرافکاریداردکهآنراتشویقوتأییـدم ـ 
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نظاممندِمهارتازقبیـل
مستلزمتغییرشناختونگرشهااست.افرادیکهآموزشهای 
یدهنـد.تـأثیر
یکنند،همدردینشانم 
حلمشکل،استقامتوکنترلخشمرادریافتم 
یکننــدومهــارتهــایاجتمــاعیالزمرابــر
تصــمیماتخــودبــردیگــرانرادرکم ـ 
برنامههایتجدیدِساختارشناختیبـرایـندیـدگاهبنـا
یکنند .
وضعیتهایخا پیدام 
شدهاندکهبزهکاران،طرزفکرمخربیدارندکهآنهارابهسـویرفتـارمجرمانـهسـوق
یشوند،نهاینکهذاتیباشند.
یها،آموختهم 
یدهدوایننقیصههایشناختیوکژاندیش 
م
یدهند
کنندهیجرمدربزهکارراهدفقرارم 
لذااینبرنامهها،بهویژهنگرشهایتأکید 
یسازند.شاخصهایکهدرابتدا
وآنهارابارویکردهاوطرزتفکرهایجدیدجایگزینم 
ینماید .
سرخهایبالقوهرادرطولزماناصالحم 
قه 
ذهنیتوسپسرفتاری 



















سهگانهی تاریک شخصیت مجرمان یقهسرخ23..........................................................................

فهرست منابع
الف .فارسی
بنجامین ،سادوکوجیمز ،سادوک،ویرجینیا،آلکـوتوروئیـز،پـدرو(.)1394خالصههیروانپزشکی،ترجمهفرزینرضاعی،جدوم،ویرایشیازدهم،تهران،انتشاراتارجمند .
پروچسکا،جیمز ونورکراس،جانسـی(.)1395نظریههههای رواندرمهانی،چدوازدهـم،تهران،نشرروان .
دارابی،شهرداد(.)1398بزهکاری یقهسرخها،تهران،انتشاراتمیزان،چاول .روزنهان،دیوید وسـلیگمن ،مـارتین(.)1393آسهیبشناسهی روانهی ،ترجمـهسـیدیحییسیدمحمدی،جدوم،چاول،تهران،نشرارسباران .
تاهللومیرزایی،بهشته(.)1395روانشناسی جنایی،چدهم،تهـران،انتشـارات
ستوده،هدای آواینور .
فرست،مایکل(.)1396تشخیص افتراقی اختالالت روانی،ترجمه:مهـدیگنجـی،چدوم،تهران،انتشاراتساواالن.
کریمی،یوسف(.)1395روانشناسی شخصیت،چبیستم،تهران،نشرویرایش.نجفیابرندآبادی،علیحسـین(.)1388کیفرشناسی نو -جهر شناسهی نهو درآمهدی بهر،در:تازههایعلومجنایی،چاول،نشرمیزان .

سیاست جنایی خطر مدار
نجفی ابرندآبادی ،علی حسین(«.)1385تحلیل جر شناختی جهرایم اقتصهادی»،فصـلنامهتعالیحقوق .6

ب .التین

-Boddy.C.R (2005). The Implications of Corporate Psychopaths for
Business and Society: An Initial Examination & a Call to Arms.
Australiaan Journal of Business & Behavioural Sciences, 1 (2).
-Campbell, w, Keith, Hoffman, J,Brain, Compbell, M,Stacy & Marchisio,
Gaia (2011). Narcissism in Organization Contexts, J Human Resorce
Management Review, Vol 21.
& -Duffield, G & Grabosky, p. (2001). The Psychology of Fraud.Trend
Issues In Crime & Criminal Justice, Canberra: Australian Institute of
Criminlogy.
-Katia Eman, et al. (2009). Crimes Against the Environment: Green
Criminology & Research Challenges in Slovennia; Journal of Criminal
Justice & Security, Year 11, No4.
-Jordan, Harel (2015). Are White Collar Criminals Exception? In
Electronic Thesis & Dissertation Repository, University of Western Ontario.
-Keith, Ablow (2017). Inside the Minds of Rod Blagovjevich&Berni
Madoff, December 2008, Available at: http://Health .Bloges.Foxnews.com

1399  تابستان، شماره چهلوهشتم، سال سیزدهم،تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل....24
/Inside – The Minds of Rod Blagovjevich&Berni Madoff Last Visited 1
April.
-Miller, J.Martinez, M, Reidy, D (2008). Narcissism& Aggression: Effects
of Positive, Negative Delayed Feedback, Personality&Individual
Differences.
-Otto Kernberg F (1992). Borderline Conditions & Pathological
Narcissism.
-Weisman, A.M, Ehrenclou, M.G& Sharma, K.Forensic (1992). A Narcissit
&Psycholegal Implications of Parricide, Journal of Sciences, 47(2), 2002.
-Frank, Perri (2011). White Collar Criminals: The Kinder, Gentler
ffender? Gournal of Investigative Psychology & Offender Profiling, 8.
-Tokars, F. (2011). Infamous Murder, Prison Snitch – Fred Tokars,
Retrieved May 28, From http://Bogbuster2.Blogspot.
-Pamela Bucy, H. et al, (2008). Why Do They it? The Motives, Moves &
Character of White Collar Criminals, St.Johns Law Review, Issue 2, Vol
82, No2.
-Reidy, D.E, Zeichner, AmFoster, J.D&Martinez, M.A (2008). Effects of
Narcissitic Entitlement& Exolitativeness on human Physical Aggression,
Personality & individual Difference, 44.
-Ray, James (2007). Psychopathy, Attitudinal Beliefs & White Collar
Crime, University of Florida Press 50.
-Hakkanen –Nyholm, H& Hare, R.D (2009). Psychopathy, Homicide
&The courts: Working the system, Criminal Justice & Behavior, 36(8).
-Walsh, A. &Hemmens, C. (2008). Introduction to Criminology, London
Sage.
-Steinberger, m. (2011). Psychopathic CEOs, Te Newyork Times,
rRetrieved May 24, From http://WWW. Nytimes.Com.
-Burkly, M, (2011). Is Dexter a Successful Psychopath? Psychology
Today, Retrieved. May 27, From http:// WWW.Psychologytoday.Com.
-Carozza, Dick (2008). These Men Know, Snakes is Suites, Fraud
Magazine, 22(4).
-King, Jeanne (2002). Dead end: The Crime Story of the Decade–
Murder, Incest and High- Tech Thievery, New York: M.Evans.
-Ferch, L.Ellsworth (2006). Thinking About Psychopaths & Psychopathy,
New Yourk: I University, Inc.
-Mullins, Sweat, N, Stephanie, Glover, G.Natali, Derefinko, J. Karen, Miller,
D, Joshua, Widiger, A, Thomas (2010). The Search for the Successful
Psychopath, Journal of Research in Personality, 44.
-Woodworth, Michael& Porter, Stephen (2002). In Cold Blood:
Characterististics of Criminal Homicides as a Function of Psychopathy,
Journal of Abnormal Psychology, 11, 30.

www.Pink Collar Crime.Com

تارنمای الکترونیکی.ج

