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  1زهرا داستان

 چكيده

آيد كه سازگاري و در نتيجه گاهي موانع و مشكالتي در زندگي آدمي پديد مي
موضوع درگيري . زند و باعث بروز اختالالت رواني شود ميتعادل رواني فرد را برهم 

ن و ارتكاب جرم يكي از معضالت دادرسي عادالنه است كه بيماران رواني با قانو
ي مجرميت يا  ها موظفند با جلب نظر متخصصين روانپزشكي، رأي خود را درباره دادگاه

ي قوانين كيفري، بررسي  در همه. صادر نمايد عدم مجرميت مبتاليان به اختالالت رواني
به اثبات اين موضوع است كه استحقاق مجازات و يا برداشتن مجازات از مجرم مشروط 
ي  اش توانايي تشخيص نتيجه فرد مبتال به اختالل رواني در فهم ماهيت رفتار مجرمانه

در اين مقاله سعي بر اين است كه . مجرمانه و حسن و قبح عملش را داشته است يا خير
ص ي اختالل رواني و در مصداق اخ رويكرد سيستم جزايي ايران را در برخورد با مقوله

  .شخصيت ضد اجتماعي وتأثير آن بر قابليت انتساب جرم به مجرمِ بيمار را بررسي نماييم
  

  واژگان كليدي
  جرم، جنون، اختالالت رواني، اختالل شخصيت ضد اجتماعي، مجازات
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  مجنون يا مجرم؟ مبتاليان به اختالل شخصيت ضد اجتماعي،

اعي در قبال جرم و يكي از مهمترين مسائل در هر جامعه، واكنش اجتم
اي است كه درك اعمال و رفتار گونه هاي روانِ آدمي بهپيچيدگي. بزهكاري است

زا و نهايتاً پيشگيري از  ي شناخت عوامل جرم او از طريق علم روانشناسي در زمينه
  .وقوع جرم بسيار مؤثر و كارآمد است

است كه  زا و فشارهاي رواني گاهي ارتكاب جرم تحت تأثير عوامل استرس
مرتكب از وجود اين اختالل در روح و روان خود ناآگاه است و اين اختالالت 

آورد و ي ارتكاب جرم و ايجاد يك شخصيت مجرمانه را به وجود ميرواني زمينه
ي مرتكب كه عبارت است از مقدار خطري كه توجه به ظرفيت مجرمانه قضات بي

كه عبارت است از  1اق اجتماعيمجرم قادر به ايجاد آن است و قابليت انطب
ناسازگاري مجرم با زندگي اجتماعي كه در مجموع حالت خطرناك مجرم را به 

كند، وي را محكوم  ميناپذيري ايجاد  بخشي و اخافه هاي زيان عنوان كميتي با مؤلفه
ي مجدد مجرم به كند كه نه تنها تأثيري بر بازسازگاري و اعاده به مجازاتي مي

د بلكه پس از سپري كردنِ مدت محكوميت، گاهاً او را به سمت جامعه ندار
دهد چرا كه وقتي فرد نگرش محيط را نسبت به خود  ارتكاب مجدد جرم سوق مي

زند و اگر ديد جامعه به  دست به تغيير ادراك نسبت به خود مي كند دريافت مي
انه را در نحوي باشد كه بر فرد برچسب مجرمانه بزند فرد به تدريج هيبت مجرم

اين در حالي است كه با دخالت دادن نظر يك . كند ميخود تثبيت و دروني 
ي مرتكب در لواي يك پرونده  روانپزشك متخصص راجع به شخصيت مجرمانه

اين وادي . تري خواهد داشت شخصيتي، برخورد كيفري با مرتكب سير عادالنه
  .)89ص زاده، حبيب(همان محل برخورد حقوق با روانپزشكي است 
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توان ديد كه اساساً منظور از ي دقيق سير تقنينيِ قانون مجازات ميبا مطالعه
ي  توجه به نتيجه جنون وجود برخي اختالالت شديد رواني است كه مرتكب، بي

  .شود ي كامل نسبت به اعمال خود، مرتكب جرم مي احتمالي بدون وجود اراده
كيفري نشان داده است كه در ي روانشناسي  هاي انجام شده در زمينهبررسي

بسياري از مجرمان، فقدانِ سالمت رواني يكي از علل مهم و اساسي در بروز جرم و 
محققان در اين زمينه بر اين باورند كه واكنش عوامل رواني و . جنايت بوده است

صورت متقابل گاهي منجر به عدم تعادل شخصيت در فرد مرتكب  هبيولوژيكي ب
ي وجود برخي اختالالت شخصيتي در  تعادل رواني كه نتيجه شود و اين عدم مي

  .دهد سوي ارتكاب جرم و نقض قانون سوق مي هفرد است غالباً ناخودآگاه فرد را ب
ي ها طبيعتاً بيشتر افراد جامعه خود را داراي سالمت روان و مصون از بيماري

اني كه در برخي هاي روحي و رودانند ولي از وجود انواعي از بيماريرواني مي
ي نهفته آثاري بدتر از جنون در پي دارد در خود، ها داد اين بيماري شرايط برون

بررسي  مورد جرم ارتكاب اصلي عامل عنوان به فرد خطرناك حالت وقتي .ناآگاهند
  .كند، مسؤوليت كيفري مرتكب است گيرد، اولين چيزي را كه متأثر ميقرار مي

ي حقوق جزا بحث مسؤوليت  ت مهم در حوزهاز آنجا كه يكي از موضوعا
كيفري است و ارتكاب جرم در شرايط عادي موجب استقرار مسؤوليت كيفري و 

ي مترتب بر اين بحث اين است كه اگر قائل به اين نظر  مجازات خواهد بود، ثمره
باشيم كه اختالل رواني مرتكب مصداقي از جنون است و مجرم نيز به داليل ذهني 

قادر به فهم خطاب قانونگذار نيست، به طريق اولي مرتكب از مسؤوليت يا عيني 
ثر در جرم ندانيم به لحاظ عدم ؤشود و اگر اختالل رواني را م كيفري مبري مي

تحقق مصاديق جنون، مرتكب، مجرم محسوب شده و الجرم، مسؤول عمل 
  .باشد و قابل مجازات ميي خود  مجرمانه
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كنند، الگوهاي نابهنجار فكري،  ميي را تجربه بيماراني كه اختالالت شخصيت
. گردد احساسي و رفتاري دارند كه به دوران نوجواني يا اوايل بزرگساليشان برمي

شان  هاي تعاملي روش زيرا شوند، مي نقض دچار عملكردي يا ذهني لحاظ به افراد اين
اختالل خود خبر اغلب افراد مبتال از . ناپذير و ناسازگارانه است با ديگران انعطاف

  .پذير نيست ندارند و به همين علت درمان فوري براي اين اختالالت امكان
كه  است موضوع اين بررسي است نظر مطمح آن به پاسخگويي مقاله اين در آنچه

مجرمانه  فعل انجام به ناگزير است اجتماعي ضد شخصيت اختالل دچار كه شخصي آيا
دون هيچ تأثيري از اين اختالالت در ارتكاب عمل است يا او نيز مانند ساير افراد ب

  مجرمانه آزاد است و بايد مانند ساير افراد به كيفر عمل ناشايست خود برسد؟
رفتارها و اعمال هر فرد معلول عللي است كه تا حد زيادي ريشه در شخصيت 

شود هر  ميرواني فرد دارد و بررسي در هر يك از اين عواملِ ناسازگاري، باعث 
حققي به اقتضاي ديدگاه علميِ خود، مرتكبِ عملِ مجرمانه را بيمار بداند يا م

پس در بزهكاري، عوامل رواني در درون شخصيت فرد موجود است و در  .مجرم
دهد، در اين مقاله اختالل شخصيت ضد اجتماعي از  مقابل محيط واكنش نشان مي

اين اختالل در حين  گيرد كه آيا مبتاليان به آن حيث مورد بررسي قرار مي
ارتكاب جرم از قدرت تمييز و تشخيص نسبت به مجرمانه بودن عمل خود 
برخوردار بوده يا خير و برخورد عادالنه با اين دسته مرتكبين چيست، كه بر 

ست حسب تأثير وضعيت رواني او بر عمل مجرمانه كه همان تالزم جنون با جرم ا
  .او  را مجرم بدانيم يا بيمار

اين نوشتار ابتدا به بررسي مفهوم جرم و جنون و تأثير اختالل رواني به پس در 
پردازيم و در فصل دوم اختالل شخصيت  طور عام بر ارتكاب اعمال مجرمانه مي

طور اخص و ارتباط آن با رفتارهاي مجرمانه و بررسي مواد  هضد اجتماعي را ب
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دهيم؛  ورد بررسي قرار ميي جنون را م هاي متمادي نسبت به مقوله قانوني در سال
بررسي سياست جنايي تقنيني نسبت به مجرمينِ بيمار تأثير مستقيم بر قضاوت 
عادالنه نسبت به اين دسته مجرمين دارد پس هدف از بررسي مواد قانوني در اين 
باب احراز نظر مقنن است كه از مستحيل شدنِ قضات در منطوق ماده جلوگيري 

ي عمل  حث روانپزشكي براي روشن شدن ماهيت مجرمانهكند و با ورود به مبامي
مرتكبينِ مبتال به اختالل شخصيت ضد اجتماعي قضات را به سمت يك سياست 

  .دهد قضايي عادالنه سوق مي
  

بر مجرمينِ بيمار در شناسي و بررسي تأثير اختالل رواني  مفهوم: فصل اول
  ارتكاب جرم
  جرم و جنون: مبحث نخست

شود،  مي شمرده اجتماعي واقعيت يك جامعه هر در آن وجود كه تاس اي پديده جرم
  .داند مياي امري طبيعي و بهنجار  وجود جرم را در هر جامعه 2كه دوركيم چنان

زيرا  كند مي مشخص كيفري قانون كه است خصوصياتي و معيار داراي بزه يا جرم
كيفري  رنگ صرفاً جرمانهم ي پديده البته ناميد، جرم توان نمي را فعلي ترك يا فعل هر

  .تواند گاه شامل انحراف و كجروي هم باشد جرم مي: يعني و حقوقي ندارد؛
گرچه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند اما از لحاظ مفهومي و برخورد 

ي قانون است و داراي  قانونگذار با هم متفاوتند زيرا كه جرم ساخته و پرداخته
اف يك مفهوم اخالقي و اجتماعي است كه ضمانت اجراي موضوعه، اما انحر

دوي آنها ناهنجاري محسوب  انگيزد، اما در عين حال هر سرزنش عمومي را برمي
شوند حال بايد ديد اين ناهنجاري در نقض قواعد مورد پذيرش قانونگذار در  مي

پررنگ بوده كه قانونگذار فعل يا ترك فعلي را جرم و مستحق  جامعه چقدر
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و عملي را انحراف و در نتيجه عاري از يك ضمانت اجراي  مجازات دانسته
  .)4ص ،1370 نجفي ابرندآبادي،( كيفري بداند

دهد كه در قانون  به همين دليل حقوق جزا رفتاري را مورد مجازات قرار مي
ممكن است جامعه را در ) جرم( ي انساني انگاري شده باشد پس اين پديده جرم

لذا زماني كه فردي فاقد . د و نظم آن را مختل كندمعرض تهديد و تجاوز قرار ده
دهد بررسي ي تعقل، مقررات و قواعد اجتماعي را مورد تعرض قرار ميقوه

ي  شخصيت و وضعيت روحي و رواني مجرم را بايد مركز ثقل بررسي پديده
  .)56ص زاده، حبيب( مجرمانه دانست

طوري كه  به وده،پس هرگاه محرز شود كه شخصي فاقد درك و شعور عقلي ب
توانسته خود و يا حتي با تذكر ديگران موضوع جرم و مغايرت آن با قانون را  نمي

جنون عبارت است از زايل شدن عقل، يا . شود تشخيص دهد مجرم محسوب نمي
اگر منجر به عدم ادراك گردد، موجب سلب   ،كه اختالل يا ضعف شديد آن

ناهنجار انحرافي داراي مفاهيمي نسبي جنون و رفتارهاي . مسؤوليت خواهد گرديد
هر نوع اختاللي كه فهم و درك انسان و . )1376 دورلند، ترجمه محمد هوشمند،( دهستن

اي متأثر سازد كه عمل ارتكابي  گونه ي تعقل او را به قدرت تمييز و تشخيص و قوه
نيِ ي مرتكب تشخيص داده شود از نظر قاضي بيماريِ روا خارج از اختيار و اراده

است، در  ضابطه پريشي دقيق، مشخص و داراي مفهوم روان. شود موثر، محسوب مي
نابخردانه  عمل حالي كه مفهوم ديوانگي يا جنون، گسترده و مبهم است و هر نوع

دارد و به همين  منطق شود كه حكايت از فقدان عقل و مياي را هم شامل  و ابلهانه
اي كه  گونه و خصوص مطلق پنداشت، به توان رابطه ي اين دو را عموم خاطر مي

ي  توان همه شوند، اما نمي پريشي به نوعي جنون محسوب مي ي موارد روان همه
پريش به  بيماران روان. پريشي قرار داد هاي روان بندي موارد جنون را در طبقه

هايي كه در افراد  عموماً انگيزه شوند اماداليل گوناگوني مرتكب جرم مي
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هايي است كه در افراد سالم همان انگيزه شود،سبب ارتكاب جرم ميپريش  روان
  .شودهم منجر به ارتكاب جرم مي

اهدافي است كه فرد براي  هاي رفتار هر موجود زنده برپايه تمايالت وانگيزه
 اهداف و آرزوها و تمايالت به نيل برايكند هرگاه فرد  ميرسيدن به آن تالش 

شود  ميل داخلي يا خارجي قرار گيرد به سازش متوسل بر قيود، مسائبرا در خود
آهنگ شدن با محيط و  زيرا سازش و تعديل طرز رفتار الزمه تطابق با زندگي و هم

سازمان  طرز يا زندگي مختلف مسائل و مشكالت علت به فردي اگر باشد مي آن مسائل
ورزيده و  امتاستق مشكالت برابر در نتواند رواني اختالالت برخي وجود يا شخصيت

اقدام به نقض قوانين و دچار تشويش و نگراني شده و مشكالت براي حل و رفع 
  .)81ص ،1378ستوده، ( شود ميبه طرز اولي نقض نظم عمومي كند، مجرم محسوب 

ثر و يكي از ؤترين مسائل از لحاظ اظهار نظر قطعي و م يكي از حساس
ت رواني با آن روبرو هستند، ي اختالال مهمترين معضالتي كه پزشكان در زمينه

گرچه احكام قانون مجازات  .تشخيص شمول اين اختالالت بر مصاديق جنون است
ي علم امروز راجع به رفتار و منش بزهكاران چندان قابل انطباق ها اسالمي با داده

هاي  ي تالش رغم همه نيست و به همين خاطر است كه در برخي موارد علي
شويم  هاي دقيق قضايي، باز هم با مواردي مواجه مي دادرسي پزشكان قانوني و روان

كه تعيين مجرميت يا عدم مجرميت بسيار دشوار است كه از آن جمله اختالل 
  .باشد شخصيت ضد اجتماعي است كه ناشي از عيوب تكامل قواي شعوري مي

ي قانون مجازات در حقوق كيفري كشور ما، وجود نداشتن معيار ها يكي از خأل
حدي براي جنون در اين حوزه است كه مستمراً مورد تأكيد كارشناسان حقوق وا

كيفري بوده است كه اين امر باعث ابهام در تعيين مصاديق جنون و ارائه يك 
  .دادرسي عادالنه است
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  تأثير وجود اختالل رواني در فرد مرتكب: مبحث دوم
بررسي وضعيت شناسي كيفري  ي روان يكي از موضوعات مورد بحث در زمينه

ي اول بايد مشخص شود كدام دسته از  روانيِ مرتكبين است به نحوي كه در درجه
در بررسي . دهد هاي رواني فرد را بيشتر در معرض ارتكاب جرم قرار مي بيماري

هاي رواني و ارتكاب جرم، ما با هنجارها سروكار داريم به اين  ارتباط ميان بيماري
توان گفت رفتار  هايِ رفتاريِ ناقضِ قانون مي واكنشمعنا كه چه زماني و با چه 

فرد از حالت متعارف خارج شده و هنجارهاي رفتاريِ او با هنجارهاي اجتماعي در 
 ،1355 طريقتي،(تضاد قرار گرفته و او را مستعد ارتكاب جرم قرار داده است 

از ، فقط يكي از موارد معافيت وجود اختالل رواني در مرتكبين جرم. )38ص
     مسؤوليت جزايي است و اثبات عدم وجود ركن معنوي جرم يا سوءنيت

)mens rea ( و عدم وجود ركن مادي جرم يا عمل ارادي مجرمانه)actus reus ( نيز
  .براي اينكه فرد مرتكب مشمول اين معافيت از مسؤوليت قرار گيرد الزم است

ه اختالل شخصيت ضد اجتماعي، از ميان مبتاليان به اختالالت رواني، مبتاليان ب
در يك مطالعه گزارش . دهند درصد قابل توجهي از جرايم را به خود اختصاص مي

برابر  50برابر و زنان مبتال  10شده كه مردان مبتال به شخصيت ضد اجتماعي 
محققان عدم . )6ص ،1381قدوسي، ( دشون ميبيشتر از جمعيت عادي مرتكب جرم 

ترين علل بروز جرم در  ها و نبايدهاي اجتماعي را از عمدهقابليت انطباق با بايد
ي  عقايد حقوقدانان در زمينه. اند مبتاليان به اختالل شخصيت ضد اجتماعي دانسته

برخي ارتكاب جرم، توسط مجنون را با توجه به تعريف . جنون متفاوت است
اي  حاليكه عدهدانند در  پذيرند و جنون را رافع مسؤوليت كيفري مي قانوني جرم مي

  .دانند اصوالً ارتكاب جرم را با توجه به فقدان قصد مجرمانه توسط ديوانه منتفي مي
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پذيرش ارتباط بين ارتكاب جرم و اختالل رواني بر اين فرض مبتني است كه 
بيماران رواني براي قوانين جامعه ارزشي قائل نيستند و رفتار آنها غيرقابل 

اعمال خود را مهار كنند و از آنجا كه ممكن است هر توانند  بيني است و نمي پيش
 ،1355 مظلومان،( پس بالقوه خطرناك هستند لحظه به عمل مجرمانه دست بزنند،

آميز محسوب  ي رواني و هم جرم اعمالي انحرافها پس هم نابهنجاري. )43ص
گيرد، پس  شوند كه در خارج از چارچوب بايدها و نبايدهاي جامعه قرار مي مي
توانند با  اي افرادي هستند كه بدون آنكه بخواهند نمي توان گفت در هر جامعه مي

هنجارهاي اجتماعي سازگاري پيدا كنند و عملكرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر 
  .كند و اين افراد بيشترين مجرمين اجتماعات هستند وارد مي

  
  بر جرمبررسي اختالل شخصيت ضد اجتماعي از حيث تأثير آن : فصل دوم

  ي اختالل شخصيت ضد اجتماعيها تعريف و ويژگي: مبحث نخست
شود،  مي مشخص مستمر جنايي و اجتماعي ضد اعمال با اجتماعي ضد شخصيت اختالل

 اما معادل جنايتكاري نيست بلكه فرد در مطابقت دادن خود با موازين اجتماعي
  .و ناسازگارانه است رناپذي انعطاف ديگران با شان تعاملي يها روش و است ناتوان

فرد مبتال به اختالل شخصيت ضد اجتماعي دچار يك اختالل سلوك رفتاري 
گيرد كه در  مي دربر سلوك يك الگوي مكرر و با ثبات از رفتار را اختالل. است

يا قواعد متناسب  شود يا هنجارهاي اجتماعي مياساسي ديگران تجاوز  آن به حقوق
  .شود ميبا سن، زيرپا گذاشته 

در اختالل شخصيت ضد اجتماعي تفاوت بارزي بين رفتار فرد و هنجارهاي 
انواع مختلفي از رفتارهايي كه مطابق . شود ي اجتماعي ديده مي پذيرفته شده

ي جامعه و قانون ارتكاب به آنها نهي شده است يا جرم تلقي شده است، ها ارزش
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اين افراد در به بازي . شود مياختالل شخصيت ضد اجتماعي ديده  در افراد دچار
از آنجا كه افراد مبتال . )211ص ،1372 پارسا،(گرفتن ديگران مهارت بااليي دارند 

ظ ظاهر در رفتار خود را دارند، فبه اختالل شخصيت ضد اجتماعي قابليت ح
توانند در ظاهر رفتاري بسيار راضي كننده و فريبنده از خود بروز دهند كه اين  مي

تواند نوعي قابل اعتماد بودن را به مخاطب انتقال دهد ولي  موجه ميرفتارِ در ظاهر 
اين . پذيري، خشم و تنش نهفته است در پس اين ظاهر فريبنده و موجه، تحريك

در اثر همين  افراد در سازگاري با قواعد اجتماعي بسيار ناتوان هستند و
گيريِ خود را فراهم ناسازگاري با قوانين با ارتكاب مكرر اعمال مشابه، امكان دست

فريبكاري و دروغگويي مكرر، رفتارهاي . )48ـ49، صص1379 فدايي،(كنند  مي
احتياطي نسبت به ايمني خود و ديگران، عدم  و پرخاشگري، بي) اي لحظه( تكانشي

تراشي  تفاوتي يا دليل وليت مستمر و فقدان احساس پشيماني كه با بيؤاحساس مس
كند، از ديگر  ميدزديدن مال ديگري، تظاهر  نسبت به آزار و بدرفتاري يا

. )290ص ،1387 زاده، صناعي(ي افراد مبتال به شخصيت ضد اجتماعي است ها ويژگي
شود، سير بدون پس رفت دارد و  مياختالل شخصيت ضد اجتماعي وقتي شروع 

اين افراد معموالً برخالف . اوج شدت آن معموالً در اواخر نوجواني است
درنگ خود را به خاطر اهداف  ي بيها مندي اند رضايت ه ياد گرفتهبزرگساالني ك

ي خود عمل ها درازمدت فدا كنند، بدون توجه به پيامدهاي احتمالي براساس تكانه
دهند و اهل خشونت و  ميطور ناگهاني تغيير  هكنند، آنان مشاغل خود را ب مي
ميزان . يار زياد استگريزي در آنها بس ي مدرسه مالحظه هستند همچنين سابقه بي

ل قبل از درصد است و شروع اختال 1 ها درصد و در زن 3اين اختالل در مردها 
  .سالگي است 15
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  ي اختالل شخصيت ضد اجتماعي و جرم رابطه: مبحث دوم
يك فرد مبتال به شخصيت ضد اجتماعي از كودكي رفتار متفاوتي دارد، كمتر 

شود و بيشتر مستعد  تر دچار خطر ميرفتارهاي احتياطي دارد و در نتيجه بيش
حسي، همدلي، تفكر منطقي و  هايي همچون هم ضعف توانايي. ارتكاب جرم هستند

ي يك حالت خطرناك دانست و چنين فردي به  دهنده توان نشان ميحل مسأله را 
دليل هوش هيجاني پايين توانايي درك عواطف ديگران را ندارد كه اين خود يك 

بينيم يكي از عوامل  شود و ما مي ي انجام جرم محسوب ميعامل خطرساز برا
خطرساز كه فرد مبتال به اختالل شخصيت ضد اجتماعي را به سمت جرم 

عوامل . احساسي نسبت به عواطف و احساسات ديگران است ي بي كشاند، مسأله مي
اي از عوامل  شناختي مجموعه ساز جرم بسيار متنوع هستند و از ديدگاه روان زمينه
 دارند دخالت جرم بروز در سياسي و اقتصادي اجتماعي، رواني،

)(moskowitz,2011,p.3 .هاي دوران كودكي به عنوان يكي از عوامل  ناكامي
ها تحت شرايط خاصي باعث  شود و اين ناكامي ميبروز جرم محسوب  ساز زمينه

تواند يكي از  شود و مي هاي سركوب شده در بزرگسالي مي بروز آرزوها و خواسته
  .ساز ارتكاب جرم باشد عوامل زمينه

دهند و براي اجتماع ايجاد مزاحمت  اين قبيل افراد دسته و گروه تشكيل مي
توان ردپاي اين افراد را ديد،  هاي اجتماعي، اقتصادي ميدر فساد معموالً. كنند مي

آزاري و همسرآزاري در پرونده اين افراد زياد ديده  گري جنسي، كودك الابالي
به  در بيماران مبتال. كنند ي خود احساس پشيماني نميها شود و از هنجارشكني مي

. گيرد مي اختالل شخصيت ضد اجتماعي، جرايم بيشتر عليه افراد غريبه صورت
همچنين بيماران مبتال به اختالل شخصيت، بيشتر در اوايل بروز بيماري مرتكب 

  .شوند ميجرم 
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رحم،  اند و افرادي بي ي معموليها افراد مبتال به اين اختالل اغلب فاقد احساس
. ي ديگران هستندها مالحظه نسبت به حقوق و احساس بدبين و آزاردهنده و بي

رحمي نسبت به ديگران و بدرفتاري نسبت به همسر و فرزند،  مباالتي جنسي، بي بي
مبتاليان به اختالل . از اتفاقات متداول در زندگي مبتاليان به اين اختالل است

شخصيت ضد اجتماعي، در واقع؛ بيشترين درگيري را با انواع جرايم دارند و در 
طوري كه  همان. دهند ميبين زندانيان سابقه دار بيشترين افراد را به خود اختصاص 

اين . اشاره شد ارتكاب سرقت به عنوان يكي از جرايم رايج در بين اين افراد است
توجه  گذارند، به حقوق ديگران بي افراد قوانين اجتماعي را به راحتي زير پا مي

ها و حيوانات تمايل  هستند، به جرايمي از قبيل تخريب اموال و آزار و اذيت انسان
  .ها را دارند راد پرخاشگر و بزهكارند و يا هر دوي اين ويژگيدارند، اين اف

ها از طريق ضربه زدن خود را نشان  پرخاشگري آنها روي حيوانات و انسان
رحمانه، دروغگويي و  دهد و بزهكاريشان در رفتارهاي ضد اجتماعي، رفتار بي مي

ت ضد اجتماعي افراد مبتال به اختالل شخصي. شود نمايان مي... فرار از مدرسه و
در دختران با  كنند و اكثراً فعاليت جنسي را زودتر از ديگران شروع مي

اين افراد بهره . دهد هاي مقاربتي و حاملگي ناخواسته خود را نشان مي بيماري
هاي موجود اين افراد را به ولگردي وا  هوشي بسيار باالتري دارند ولي محدوديت

بر روي مرتكبين جرايم ارتكابي و  ها ين بررسيهم .(Charles B,2012,P.7) دارد مي
آمار نشان داده است كه درصد بسيار بااليي از مجرمان زنداني را مبتاليان به 

  .دهند اختالل شخصيت ضداجتماعي، تشكيل مي
 

  تطبيق شخصيت ضد اجتماعي با جنون از نظر سير تقنيني قانونگذار: مبحث سوم
جود سه عنصر قانوني، مادي و معنوي است از آنجا كه از ملزومات تحقق جرم و

ي عمل مجرمانه توسط  دهنده شود كه اعمال مادي تشكيل لذا جرم وقتي محقق مي
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پس مجرم بودن شخصي . ي تمييز و اراده باشد موجودي ارتكاب يابد كه داراي قوه
ي مرتكب است و انتساب  ي شعور و اراده شود، الزمه ميكه مرتكب عمل مجرمانه 

مجرمانه و به تبع آن اعمال مجازات بر فرد مستلزم احراز سالمت روانيِ رفتار 
و  ي رواني بين قضاتها در مورد برخي از بيماري. )78، ص1383ميرسعيدي، ( اوست

پزشكان  كه جنون مفهومي فني است و روان حاليروانپزشكان اختالف نظر است در
  .)501ص ،1382 صانعي،(مفهوم و مصداقِ آن را مشخص كنند  بايد

ي رفتاري است كه ها اختالالت شخصيت ضد اجتماعي گروهي از ناهنجاري
گردد و شخص توجهي به اخالق، وجدان و  ي رشد فراخود ظاهر مي واسطه به

مقررات اجتماعي ندارد و از اين جهت بسياري از جرايم توسط اين قبيل افراد 
غالب  در ندارد، كافي رشد خودفرا آنكه عين در افراد دسته اين در .يابد مي ارتكاب

ول رفتار و اعمال خود دانست؛ زيرا قوانين ؤتوان مس موارد اين قبيل افراد را مي
محيطي و اجتماعي براي آنها قابل ادراك است و مبتاليان به اين اختالالت فاقد 

  .ي درك و تمييز اعمال خود نيستند و به ماهيت عمل ارتكابي تا حدي واقفند قوه
هرگاه محرز شود ) الف": بيان كرده بود 36در قالب ماده  1352ار سال قانونگذ

مرتكب حين ارتكاب به عمل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختالل 
تشخيص  كه درصورتي و شد نخواهد محسوب مجرم باشد دچار اراده يا تمييز ي قوه تام
در  مذكور حالت رفع تا ستانداد دستور به دارد خطرناك حالت كسي چنين شود داده

  .پذير است محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزاديِ او به دستور دادستان امكان
ي تمييز  هرگاه مرتكب جرم در حال ارتكاب به اختالل نسبي شعور يا قوه )ب

ثر واقع شود مجازات به ترتيب ؤيا اراده دچار باشد، به حدي كه در ارتكاب جرم م
  ".دشو زير تعيين مي
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ي ديدگاه علمي مقنن نسبت به  ي اين ماده به خودي خود نشان دهنده مطالعه
توان گفت در سير تقنينيِ  نگاهي تقريباً دقيق كه مي. اختالالت رواني بوده است

مواد راجع به جنون اين ماده شايد كمال الزم را نداشته باشد اما نسبت به ساير مواد 
  .ه استاز دقت نظر بيشتري برخوردار بود

استفاده شده معنايي  "يا عارضي 3علل مادرزادي"وقتي در ماده از عبارت 
ي مرضي به اين موضوع داده بود و علل عارضي مثل علل اجتماعي  تر از جنبه وسيع

مناط رفع مسؤوليت . داد و خانوادگي و تربيتي را نيز مشمول حكم ماده قرار مي
رتكاب جرم بود و رفع مسؤوليت تنها كيفري در اين ماده وجود حالت رواني در ا
پس حكم . ي تمييز و اراده دچار بود در مورد مجرميني بود كه به اختالل تام قوه

شد كه هاي رواني اعم از جنون و درجات خفيف را شامل مي ي بيماري ماده كليه
 .)14ص ،1384 رحمدل،(منطبق با قواعد علميِ روز دانست  را توان ازين جهت آن مي

المشاعر  قدامات تأميني و تربيتي در بابِ بررسي مجرمين مجنون و مختلدر ا
صدور حكم اقدامات تأميني " :اين قانون گفته است 1قانونگذار در شق آخر ماده 

در اين قانون هم  ".از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گردد
ا منوط به احراز وقوع ابتدا به ساكن وقوع جرم و قابليت انتساب آن به مجرم ر

جرم دانسته و هدف از اقدامات تأميني پيشگيري برحسب وضع و حالت خطرناك 
بزهكار است و در اين قانون، حالت خطرناك حالتي است كه بر اثر اقتران عوامل 

 دهد زاي فردي و اجتماعي بر فرد معين او را در معرض ارتكاب جرم قرار مي جرم
نگهداري مجرمين " :مقرر داشته 3ي ماده 1صل دوم بند ف .)1381، 178ص اردبيلي،(

 :همين قانون گفته 4و در ماده  "المشاعر در تيمارستان مجرمين مجنون و مختل
المشاعر مخل نظم يا امنيت عمومي بوده و  هرگاه مجرمين مجنون و يا مختل"

اما باز هم نه مصداق روشني را براي تشخيص  "...داراي حالت خطرناك باشد
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ي جنون ذكر كرده است و نه تعريف مشخصي از مشمولين مجرمِ مجنون و درجه
حالت خطرناك و در اين قانون هم ما با ابهام نسبت به مصاديق جنون و حالت 

  .خطرناك روبرو هستيم
جنون را به هر درجه رافع مسؤوليت كيفري  51ي در ماده 1370مقنن در سال 

براي جنون قائل نشد و اين اطالق در به  بندي اعالم كرد و هيچ درجه و طبقه
ي جنون در قانون تالي فاسد زيادي در فرار بسياري از متهمين در  كاربردن واژه

پناه اين اطالق از مجازات داشت و دستاويز مناسبي بود براي دفاع از متهمي كه 
ه در اين ماد. مبتال به اختاللي بود كه هيچ تأثيري بر وقوع جرم ارتكابي نداشت

قانونگذار پذيرفته بود كه ارتكاب جرم از جانب مجنون امكان دارد و جرم عملي 
خالف اوامر و نواهي قانونگذار، واقع شود و مجرمِ مجنون تنها فاقد است كه بر

مسؤوليت كيفري است چون موجبات نقض اين اوامر و نواهي را كه قانونگذار به 
ما چون قدرت تمييز و تشخيص آن عنوان جرم بخشيده است را فراهم كرده، ا

كه در  درحالي. حسن و قبح اعمال خود را ندارد، از مسؤوليت جزايي مبري است
شناسيِ امروزي راجع به جنون با  با تأثير از اصطالح روان 1352قانون مجازات سال 

ي قوه "6اختالل نسبيِ"و  "5اختالل تام"،"4فقدان شعور"استفاده از سه اصطالح 
بنديِ جنون پرداخت كه تا حدودي حد و مرزي  اده در واقع به طبقهتمييز يا ار

فارغ از  1370سال  51ي كه ماده نسبي براي درجات جنون قائل شد درحالي
موجبات تفسير  "جنون به هر درجه"بنديِ جنون، با اطالق عنوانِ  هرگونه طبقه
مستحق آن بود را اي كه شايد موجب فرار متهم از مجازاتي را كه  گونه موسع را به
در اين ماده از نظر مقنن هيچ حد وسطي وجود نداشت و مجرمين يا . كردفراهم مي

  .دچار جنون بودند يا افراد كامالً سالم
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پريش محسوب  اين بود كه مجرم روان ،آنچه در اين قانون، مهم و مالك است
ت اختالالپريشي طيف وسيعي از  روان ،شناسي كه از نقطه نظر روان شود درحالي
گونه اختالالت در مرتكب  گيرد كه شايد وجود برخي از اين مي بررواني را در

ال ؤپس اين س. ي تمييز و تشخيصِ عمل ارتكابي را تحت تأثير قرار ندهد قوه
گونه كه مدنظر مقنن بود،  پريش بودن آن شود كه معيار صحيح روان ميمطرح 

ؤثر در پريشي م دت و ضعف رواننمود كه شچيست؟ و اطالق اين ماده چنين مي
پريشان خفيف، كاري غيرعقالني به نظر  كه عدم مجرميت روان حاليمقام نيست در

  .)340ص ،1384 نوربها،(رسيد مي
راه حل معقول آن بود كه قانونگذار براي يافتنِ معياري صحيح و پر كردنِ خأل 

شناسيِ  با علم روان قانوني نسبت به مصاديق جنون به همان معيارهاي علمي منطبق
ي آزمون و رجعت كند و قانون مجازات كه ثمره 1352سال  36موجود در ماده 

هاي متمادي بوده و در عمل متضمن ابهام و اجمال  خطاهاي بسياردر طول سال
 .فراوان بود متحمل تغييرات اساسي يا جزيي گردد

قانون سال  51ي  ي جديد قانون مجازات اسالمي، ماده اليحه 148ي  پس در ماده
هرگاه مرتكب در زمانِ ارتكابِ جرم دچار ": را اصالح كرده و گفته است 70

ي تمييز باشد مجنون محسوب اختالل رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه
و توجيه اين ماده اين است كه در مسايل  ".كيفري ندارد مسؤوليتشود و  مي

رادي كه دچار جنون نبودند ولي از اختالل مربوط به مصونيت كيفري نسبت به اف
هاي كيفري در سابق، از مجازات آنها برند و در رسيدگينسبيِ رواني رنج مي

براساس اين اليحه با توجه به وجود اراده يا عدم وجود اراده  د،شخودداري مي
  .قابل مجازات بدانيم ،سواي از وجود اختالل رواني
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اما  ،ي جديد هنوز هم جامع و مانع نيستاليحه كه ديد قانونگذار در با اين
زيرا كه اين تغيير  ؛خور تحسين استهم در نوعِ خود، قابل تأييد و درهمين تغيير 

باعث شد نسبت به بيماراني چون مبتاليان به اختالل شخصيت ضد اجتماعي جلوي 
 51ي مادهاستفاده از اطالق قانونگذار در ءاي كه با سو گونه تفسير موسع قانون به

  .گيردگرديد را مي ميگاهاً موجب فرار برخي متهمين  71قانون مجازات سال 
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  نتيجه
ي علمي در تقابل جرم و جنون و متعاقب آن مجرميت يا عدم ها بررسي

نمايد كه بزهكاري هر مجرميت بزهكار به عنوان يك واقعيت اجتماعي چنين مي
ي، رواني، جسمي و اجتماعيِ فرد است كه گاهاً تعاملِ رفتاري ناشي از شرايط روح

شود و او را به سوي ارتكاب موجب طغيانِ شخصيت جنايي در فرد مي ها لفهؤاين م
كند و اين تداخل موضوعي بين افول حيات روانيِ مرتكب و جرم هدايت مي

اني و اثبات عدم تواناييِ او در تشخيص حسن و قبح اعمالش در اثر يك اختالل رو
در نتيجه عدمِ مجازات مجرم موجب تعامل بيش از پيشِ علم حقوق و علم 

گاه صرف قانون به تنهايي براي  توان گفت هيچشود، پس ميشناسي مي روان
پيشگيري از جرم و اصالح مجرم كافي نبوده و سيستم قضايي بايد ضمن استفاده از 

شناسان نيز در پيشبرد  جامعهشناسان و  شناسان و روان قضات، از متخصصين و جرم
  .تر استفاده كند سيستم قضايي به سمتي علمي
توان چنين گفت كه  مي ،كنون موردنظر قرار گرفتپس با توجه به آنچه تا

ي ارتكاب جرم توسط مبتاليان به اختالالت رواني امري است موضوعي، كه  مسأله
پزشك حاذق  نيازمند بررسي مورديِ موضوع توسط قاضي به كمك يك روان

. توان حكمي كلي و از پيش تعيين شده براي اين مسئله صادر كرد مياست و ن
انگيزترين مباحث حقوق  ي جنون و اختالالت رواني نيز يكي از چالش مقوله

جزاست و اينكه اختالل رواني و دماغي با چه شدتي بايد باشد تا باعث رفع 
ب شود، بين متخصصان و اهل و در نتيجه پذيرشِ عدمِ مجرميت مرتك مسؤوليت

يك  نظر توافقي وجود ندارد و در اين مورد نظريات گوناگوني ابراز شده كه هيچ
  .قاطع مباحث و مناقشات نبوده

يابيم كه گاه ويژگي و  ميدر ،با توجه به آنچه در فصول گذشته نگاشته شد
باً منجر ده و متعاقي ذاتي افراد در ارتكاب جرم جريان افراطي پيدا كرها خصلت



  

 

  1392بهار ،سال هفتم، شماره بيست و چهارم     فصلنامه حقوق پزشكي/   189

ي،
ماع

اجت
ضد 

ت 
صي

شخ
الل 

اخت
 به 

يان
تال
مب

 
جرم

م
 

مار
ا بي

ي
  ؟

. يابد ميشود كه از اين جهت با قانون ارتباط  ميعادي و نابهنجار به اعمال غير
ي خاص ها ي ويژگي واسطه بحث تمايل مضاعف برخي افراد به ارتكاب جرم به

خوانند و بيمار بودن مجرمين از  ميدروني و ذاتي آنها كه در اصطالح آن را بيمار 
ن آنها و كاهش مجازات آنها در مقايسه با لحاظ رواني و عصبي، اصالح و درما

پزشكي بيشتر مورد توجه قرار  ساير افراد، از مسايلي است كه با پيشرفت علم روان
 غيرعادي، عجيب يا آزاردهنده از آنجا كه اختالالت رواني و عصبي غالباًگرفته 

  .كند ها را به خود جلب مي است، نگاه
رواني اصوالً بر اين فرض مبتني است پذيرش يك ارتباط ميان جرم و اختالل 

توانيم بين اما زماني مي ،تواند تابع قوانين اجتماعي باشدكه يك بيمار رواني نمي
مجرميت يا مجنون بودنِ فرد قائل به تفكيك شويم كه اين فرد نتواند آگاهانه 

يت آنكه قابلاي باشد بياعمال خود را مهار كند و بالقوه مستعد هر عمل مجرمانه
تشخيص درست يا نادرست بودنِ عمل خود را داشته باشد و ضوابط رفتاريِ معين 

ي ها به همين سبب است كه بررسي نسبت ،در جامعه براي او قابل درك باشد
بايست با تركيب نظر مقنن و متفاوت نقصان عقل از لحاظ درجاتي كه دارد مي

ان تمام درجات نقصان عقل را تونمي :زيرا ؛متخصصينِ امر روانپزشكي انجام پذيرد
جزايي دانست و از آن جمله اختالل شخصيت ضد اجتماعي است  مسؤوليترافع 

كه با وجود ناسازگاري شديد مبتال به اين اختالل با هنجارهاي اجتماعي اين 
ي عدم مجرميت مرتكب ندانسته و فرد مرتكب با وجود اختالل  اختالل را قرينه

بين اختالالت شخصيت ضد اجتماعي . است نه مجنونشخصيت ضد اجتماعي مجرم 
جزاييِ اين افراد مورد ترديد  مسؤوليتبا رفتارهاي بزهكارانه رابطه وجود دارد و 

شود راحت تر مرتكب جرم نيست زيرا اگرچه تعارضات رواني آنها باعث مي
 ولي اين تعارضات به حدي نيست كه فرد با دنياي خارج قطع ارتباط كند و ،شوند

  .باشدفاقد قدرت اراده و تمييز مي
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  ها نوشت پي

1. social compatibility 
2  . Emile Durkheim 
3.Congenital causes  
4. Loss of consciousness  
5. Complete disorder  
6. Minor disorder 
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