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  *هاي سريالي بر مبناي اختالالت شخصيتي شناسي قتل علت
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  چكيده
م أو اغلب تو(رد قادر به كشتن قربانيان متعدد سريالي از آن جهت كه طي آن فهاي  قتل

دهد از  ها ادامه مي تا دستگيري به ارتكاب  قتل شود و معموالً مي) با شكنجه و آزارو اذيت
وقوع . شناسي از اهميت متمايزي نسبت به قتل واحد برخوردار است شناسي و روان نظر جرم

دروني و  أبيروني و محيطي داشته باشد منش أهاي سريالي بيش از آن كه منش قتل
در واقع، محل كنكاش اين پرسش مهم كه چرا فردي اقدام به كشتن . شناختي دارد روان

ص رواني وي است تا عوامل كند شخص مرتكب و وضعيت خا سريالي قربانيان متعدد مي
هاي سريالي، اختالالت شخصيتي است؛  يكي از عوامل رواني شايع در وقوع قتل. اجتماعي

شناختي و برمبناي  نظر روان هاي سريالي از نقطه شناسي قتل موضوع مقاله حاضر، علت
اختالالت شخصيتي است كه طي آن دو اختالل عمده و شايع خودشيفتگي و ضد اجتماعي 

  .اند مورد بررسي قرار گرفتهن بود
  

  واژگان كليدي
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  شناسي قتل هاي سريالي بر مبناي اختالالت شخصيتي علت

حدود و تنها  استهاي سريالي، نسبتاً يك واقعه نادر  قتل ي پديدهكه  با وجود آن
دهد، اما  كل قاتالن در هر سال را  قاتالن سريالي تشكيل مييكي ـ دو درصد 

. شماري پيرامون آن توليد و منتشر شده است هاي بي ار، مقاالت، كتب و فيلماخب
ز اهميت باشد از بعد يسريالي بيش از آن كه به لحاظ حقوق كيفري حا هاي قتل
داراي برجستگي ) شناسي پزشكي و روان مانند روان( شناختي و ساير علوم مرتبط جرم

و از دسته » قتل«ريالي در نهايت س هاي است؛ چرا كه از منظر حقوق كيفري، قتل
 شود و سياست كيفري نيز با تشديد كيفر، تقريباً بار محسوب مي جرايم خشونت

برعكس، اين پديده از  1.كند واكنشي مشابه با قتل واحد را در قبال آن اتخاذ مي
از ديدگاه . اي در مقايسه با قتل واحد است شناختي داراي تمايزات ويژه ديدگاه جرم

كند با  يا افرادي مي شناس، فردي كه طي يك واقعه، اقدام به كشتن فرد رميك ج
م با أهاي اغلب آييني و تو فردي كه در طول زمان و در وقايع جداگانه و به شيوه

كند داراي وضعيت رواني، شخصيتي  آزارو اذيت، از قربانيان متعددي سلب حيات مي
 ي يده از سه دهه پيش نگاه ويژهاز همين روي اين پد. و اجتماعي متفاوتي است

 ي و مطالعات ارزشمندي در اين حوزه است محققان را به خود معطوف داشته
متخصصان، تحقيق در  گمان بيشتربا اين وجود، به . تخصصي انجام گرفته است

  .برد خود به سر ميابتداي راه هاي سريالي در  خصوص قتل
سريالي، مربوط به  هاي مي از قتلواقعيت اين است كه بيشتر دانش و آگاهي عمو

كه به شرح و  به نحوي كه عموم بيش از اين ،شود اي مي اي و روزنامه توليدات رسانه
اي آن  به نوع رسانه ه عالقه داشته باشندتصوير كشيدن واقعي و صحيح اين پديدبه 

 ها در تلويزيون و اغلب تحليل. كه اغلب غيرمنطبق با واقعيات است اشتياق دارند
سريالي و انگيزه  هاي و نوشتاري در خصوص قتل ، شنيداريهاي ديداري ساير رسانه
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حتي . هاست ها غيرمنطبق با واقعيات پرونده آن هاي شخصيتي قاتالن آن و ويژگي
هاي سريالي و مرتكبان  در مواردي مجريان قانون نيز تحليل صحيحي از پديده قتل

ها، درك و فهم  فهمي اي و كج رهاي كليشهدر نتيجه، برخي تصو. دهند آن ارائه نمي
هاي شخصيتي قاتالن و علل وقوع آن را با  درست از ماهيت قتل سريالي و ويژگي

  .كند دشواري مواجه مي
هاي متعددي  سريالي، قتل هاي ذكر اين مطلب ضروري است كه منظور ما از قتل

هاي شخصي  زهاست كه توسط فرد يا افراد يك گروه طي دفعات متعدد و با انگي
بنابراين براي نمونه چنانچه فردي طي يك واقعه افراد متعددي را به . شوند واقع مي

هاي نظاميان در طول جنگ يا  قتل برساند قاتل سريالي نيست؛ و همين طور قتل
هاي دروني بلكه  ها را نه به داليل شخصي و تنش اي كه قتل هاي مزدوران حرفه قتل

شوند قتل سريالي  جام وظيفه يا دريافت پول مرتكب ميبراي ديگران در قبال ان
به هر روي، پرداختن به  2.استد و از موضوع بحث حاضر خارج وش ميمحسوب ن

هاي سريالي موضوع اين مقاله است؛ با اين توضيح كه وقوع قتل  شناسي قتل علت
ر رواني و اجتماعي د ،سريالي منحصر به علت واحدي نيست و عوامل متعدد زيستي

هاي  شناسي قتل وصف، تمركز بحث در نوشتار حاضر، علتبا اين . وقوع آن دخيلند
چرا  ،شناختي و برمبناي اختالالت شخصيتي مرتكبان آن است سريالي از بعد روان

كند و در  دهد ماهيت فرايندي كه يك فرد طي مي كه مطالعات انجام شده نشان مي
با . طور عمده رواني و شخصي است هشود ب نهايت به يك مجرم سريالي تبديل مي
محدود آماري قاتالن  ي از نظر جامعهويژه  توجه به نوع و محدوديت تحقيق به

به جهت عدم همكاري ( ها سريالي در ايران و از طرفي عدم امكان مصاحبه با آن
تحقيق حاضر برمبناي روش تحقيق كيفي و ) والن زندانمقامات قضايي و مسؤ

 .رفته استفراتحليلي انجام گ
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  اختالالت شخصيتي. 1
هاي  را محصول ويژگيپزشكي و باليني، قتل  تفسير مبتني بر تحليل روان

در واقع، برخي رشد قاتل سريالي را در تضادهاي رواني . داند فرد ميشناختي  روان
 ي كه توصيف كنندهرا ويژگي شخصيتي شانزده  »كلكلي«براي مثال، . بينند وي مي

دروغگويي و ناراستي، «: است برشمرده است كه شامل 3ستيز يك شخصيت جامعه
، همراه با جذابيت، هوش، 4ضعف قضاوت، خودمحوري، و رفتارهاي تكانشي

: ، در.م1976 كلكلي،( 5اجتماعي و ضد) ساديستيك( جويي، رفتار دگرآزارانه لذت
د كه شون از آنجا كه قاتالن سريالي به نحوي نگريسته مي .)33ص ،.م2000 گودوين،

همه و در مواردي محققان، مردم اوصاف رفتاري فوق هستند عموم  ي هداراي هم
  )33ص ،.م2000 گودوين،( .دانند ستيز مي افراد جامعهها را  آن

عقايد پريشان و عجيبي  و افكار رفتارها، بيماري شديد رواني شامل احساسات،
ارتباط با ديگران مختل تواند قابليت فرد را در انجام امور جاري و  شود كه مي مي
خودش خطرناك  حتي ممكن است فرد را نسبت به ديگران يا اشكال شديد در. كند
كه را هاي ذهني  بندي انواع بيماري پزشكي طبقه اواسط قرن نوزدهم، روان از. سازد
طور قابل  اشخاص ديده شده شروع كرده است، و اين در متون مختلف و به در

آماري  و در راهنماي تشخيصي و) ICD( 6ها المللي بيماري نبندي بي طبقه مالحظه در
. بندي شده است شود فرمول ناميده مي DSM-IV-TR7هاي رواني كه اكنون  بيماري

  .شود هاي اختالالت رواني محسوب مي اختالالت شخصيتي از زيرمجموعه
ري از سريالي، بسيا هاي به دليل ماهيت شرورانه و در عين حال تأثرآور پديده قتل

ول در صحت رواني مرتكبان آن دچار ترديد جدي ؤمحققان و ساير مقامات مس
با اين حال، واقعيت اين است . كنند لباً آنان را ديوانه خطاب ميامردم نيز غ. شوند مي

با درنظر گرفتن تعريف قانوني از جنون، . كه اكثر قاتالن سريالي مجنون نيستند
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در . شخيص خوب و بد در حين ارتكاب جرمنداكثريت عظيمي از آنان قادر به ت
 چهار انجام گرفت مشاهده شد كه كمتر از »هنسلي«و  »كستل«تحقيقي كه توسط 

% 1فقط  واند از جنون به عنوان دفاع بهره گيرند  درصد از قاتالن سريالي تالش كرده
فاع از مجازات اند با استفاده از اين د اند، توانسته هايي كه به اين دفاع استناد كرده آن

شناسانه در ارتباط  كه برخي فرايندهاي آسيب البته بيشتر محققان در اين. رهايي يابند
  )455ص ،.م2002 كستل و هنسلي،(. نظر دارند با ارتكاب چنين جرايمي وجود دارد اتفاق

او . اتخاذ كرده استرا  ديدگاه زيستي سريالي هاي در ارتباط با قتل» نوريس«
برند كه  رنج مي  شناختي برخي از قاتالن سريالي از اختالالت عصبمعتقد است كه 

بدان دچار در دوران كودكي  ها بوده و نوعاً اغلب به دليل آسيب در ناحيه سر آن
د و موجب كن ممكن است برخي از نواحي مغز را دچار صدمه 8آسيب سر. اند شده

برخي از  )455ص ،.م2002 كستل،: در، .م1988 نوريس،(. گرايانه گردد رفتار پرخاش
رنج 11 و پارانويا) نوروز( 10رنجوري ، روان)سايكوز( 9پريشي  قاتالن سريالي از روان

اي با واقعيت داشته و توهم و هذيان دارد  پريشي فرد ارتباط گسسته در روان. برند مي
از سوي ديگر، . و در طول اين حالت ممكن است رفتار خشن از خود بروز دهد

و بسياري از رفتارها كه توأم با اختالالت شخصيتي است تر  خفيف رنجوري روان
كند كه مورد  ، حالتي است كه شخص احساس مي پارانويا. شود است را شامل مي

پارانويا نشانه بسياري از اختالالت رواني عصبي . تهديد قرار گرفته يا در خطر است
 .شود يزوفرنيا ميمغزي و اسك ي شامل اختالالت پيري، صرع، ضايعهكه است 

مانند ( هاي شديد رواني هاي زيستي و بيماري ناهنجاري )215ص ،.ش1383 سادوك،(
شود لكن، اغلب برخي از  به ندرت در قاتالن سريالي يافت مي) پريشي روان

شناختي كه در  ترين عامل روان ها وجود دارد؛ شايع شناسانه در آن فرايندهاي آسيب
  .اختالالت شخصيتي استقاتالن سريالي وجود دارد 
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شناسي  چه شخصيت در زبان عامه و عرف معاني مختلفي دارد اما در روان اگر
هاي جسمي، رواني، و رفتاري كه هر فرد را از افراد  ويژگي ي هشخصيت به مجموع
هاي خاص  سبك) 11،ص1388كريمي،.( شود كند، اطالق مي ديگر متمايز مي

و يا به تعبيري ديگر، شخصيت هنگامي شود  شخصيت زماني ناسازگارتلقي مي
دار  آميز است، كه شخص قادر نباشد رفتار خود را براساس تغييرات معني اختالل

پذيري و  ناتواني در انعطاف. محيطي، تعديل نمايد و خود را با آنها سازگار كند
تواند شخصيت فرد را ناسازگار و دچار  ها ،عاملي است كه مي انطباق با موقعيت

به سه  DSM-IV-TRاختالالت شخصيت در   )277،ص1387آزاد،.(ل بنمايداختال
هاي خاصي داشته و انواع خاصي از  اند كه هر دسته، ويژگي دسته تقسيم شده

با مطالعاتي كه پژوهشگر از منابع گوناگون و متعدد در . گيرند اختالالت را در برمي
، - ه به تفصيل خواهد آمدبه نحوي ك - ارتباط با قاتالن سريالي صورت داده است

بويژه اختالالت ( غالب مرتكبان داراي اختالل شخصيتي از نوع طبقه دوم 
افرادي كه در طبقه دوم قرار مي گيرند،  . هستند) خودشيفتگي و ضد اجتماعي

اين طبقه چهار نوع اختالل شخصيت را . رفتارشان هيجاني، نمايشي، و ناپايدار است
اختالل شخصيت خودشيفتگي، اختالل شخصيت : ست ازگيرد كه عبارت ا در برمي

  .، اختالل شخصيت مرزي، و اختالل شخصيت ضداجتماعي)نمايشي(هيستريانيك 
 
  اختالالت شخصيتي در قاتالن سريالي. 2

اختالالت شخصيتي  را بايد در كنار اختالالت جنسي به عنوان شايع ترين 
ختالل شخصيتي، يكي از انواع ا. هاي رواني قاتالن سريالي عنوان كرد بيماري
 هاي رواني است؛ با اين توضيح كه اين اختالالت از نوع روان رنجوري بيماري

در اين نوع از بيماري، فرد ارتباط كاملي با واقعيات . شوند محسوب مي )نوروز(
نوع و تعداد جرايم قاتالن سريالي نشان . و دچار توهم و هذيان نيست ردپيراموني دا



  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/  137 
ملو

غال
يد 

مش
ج

 

و جرايمشان را به خوبي  نندآنها قادرند  اعمال خود را كنترل ك دهد كه مي
هاي خود نخواهند  ريزي كنند؛ در واقع در غير اين صورت موفق به ادامه قتل طرح
دهد كه قاتالن سريالي به سرعت و سهولت شناسايي و دستگير  تجربه نشان مي. شد
هاي رواني  ي كه دچار بيماريشوند؛ به همين داليل نمونه موثقي از قاتالن سريال نمي

مانند اسكيزوفرنيا كه طي آن فرد فاقد قدرت  باشند )سايكوز( پريشي از نوع روان
 .سنجي است و وهم و هذيان دارد مشاهده نشده يا حداقل نادر بوده است واقعيت

  )457ص ،.م2002 كستل،(
اراده  بدون  اختيار و ريزي شده باشد يا بي كه كامالً برنامه يك جرم اعم از اين

ها يا حتي اجبار مجرم در ارتكاب  پردازي تواند صرفاً حاصل خيال صورت بگيرد نمي
بنابراين، شخصيت، يك . آن باشد بلكه آن را بايد ابتدا ناشي از شخصيت او دانست

. باشد متغير مؤثر بين زندگي شخصي قاتل و مسيري كه جرم ارتكاب يافته است مي
شوند  لم و متعارفي دارند هنگامي كه دچار آشفتگي ميهاي سا افرادي كه شخصيت

چنين افرادي وقتي مرتكب جرم . برند يك اسلوب منظم پيش ميبر شان را  زندگي
براي مثال، اگر در . دهند ريزي و منطق صورت مي شوند اعمالشان را با برنامه مي

حتماالً چنين اشخاصي، نوعي اجبار و تمايل دروني شديد به كشتن پديدار شود ا
كه جرايم  مجرماني. ارتكاب قتل را برمبناي يك روش منظم انجام خواهند داد

 ،ستيزي  شوند معموالً دچار اختالالت جامعه ريزي شده را مرتكب مي طرح
و ديگر اختالالت شخصيتي هستند كه افكار و  اجتماعي ضد 12،خودشيفتگي

 )26ص ،.م2005 كلسينگر،اس( .كنند هم گسيخته نمي سازمان و از رفتارشان را بي
كنند به دليل انواع مختلف  برعكس، مجرمان كه بدون برنامه و تكانشي عمل مي

در . توانند به خوبي عمل نمايند ها يا انواع مختلف اجبارهاي دروني نمي پردازي خيال
  هاي هاي آشكار بيشتري داشته و معموالً در يكي از طيف ها آشفتگي عوض، آن
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قرار دارند كه باعث   15، يا اسكيزوئيد14، اسكيزوتايپال13رزياختالل شخصيتي م
افرادي كه دچار چنين اختالالتي  .شود ريزي دقيق فرد مي كاهش توانايي در برنامه
هاي الزم  كنند؛ با اين حال عمدتاً فاقد كنترل اختيار عمل نمي هستند لزوماً هميشه بي

گيرد ممكن است  ن شكل ميدر مديريت رفتارشان هستند لذا وقتي كه تخيالتشا
نحوي كه  پرخطر دست به ارتكاب جرم بزنند به ي طور تكانشي و در يك شيوه هب

  )26ص ،.م2005 اسكلسينگر،( .ها شود پرخطر موجب دستگيري آن ي اين شيوه
كنند عميقاً بيماري ذهني دارند و  برخي اوقات بزهكاراني كه بدون برنامه عمل مي

جا كه اغلب جهت فرار از دست مجريان قانون و  از آن. رندب از اسكزوفرنيا رنج مي
كه كاري  ريزي براي ارتكاب جرم و پنهان ادامه دادن به جرم ارتكابي قبلي، برنامه

در آن ضروري است درك اين ادعا ساده خواهد بود كه چرا اغلب قاتالن سريالي 
سازماني  بياي كه موجب از هم گسستگي و  طور معمول بيماري رواني عمده هب

  .افكارشان شود، ندارند
پي بردن و شناسايي اختالالت شخصيتي امر  هاي رواني شديد برخالف بيماري

گونه كه  عاليم آشكاري را آن رادي كه دچار اين اختالالت هستنداف. دشواري است
در واقع، . دهند دادند نشان نمي از خود بروز مي هاها يا اسكيزوفرنيا پريش روان

عنوان بخشي از خصوصيت افراد نمايان  شخصيتي، مرموز و اغلب به اختالالت
قاتالن سريالي، اختالل شخصيتي ضد در  وجودترين اختالل شخصيتي م شايع. شود مي

  )335ص ،.م1997 جانسون و بكر،( .است  اجتماعي
  

  سريالي و اختالل شخصيتي خودشيفتگي قاتل. 1ـ2
هاي مختلفي  ي گوناگونند و نظريههاي شخصيتي قاتالن سريال اوصاف و ويژگي

پردازان بر  نظريه ،از جمله. هاي آنان ارائه شده است جهت تقسيم و تبيين انگيزه
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 ـ هاي زيستي زا در زندگي گذشته فرد، اختالالت جنسي و ناهنجاري وقايع آسيب
و   شناسانه هاي اخير، به ارتباط بين خودشيفتگي آسيب در سال. اند كيد كردهأعصبي ت

 ينحوي كه اختالل شخصيت اي شده است به تل سريالي توجه قابل مالحظهق
كفايتي و حقارت شديد و تخيالت  ، آسيب خودشيفتگي، احساس بيگيخودشيفت

عنوان عوامل اصلي در يك قاتل سريالي مطرح  به 16خودستايشي جبران كننده
: است از ويژگي اصلي اين اختالل عبارت )212ص ،.م1998 اسكلسينگر،( .اند شده

تفاوتي  ي و بييوار فرد نسبت به اهميت خويشتن و انتقادگرا احساس عجيب و بيگانه
نفس در اين افراد موجب   مي تهديد نسبت به عزتينسبت به ديگران و احساس دا

علل بسياري . شود آميز به صورت خشم، شرم، تحقير و پوچي مي هاي اغراق پاسخ
اي معتقدند كه اين اختالل ممكن است ناشي از  براي اين اختالل ذكر شده است؛ عده

هاي مربوط به  كنندگان نظريه ارائه. روش تربيتي والدين نسبت به فرزندانشان باشد
با  نهمعتقدند كه اين انتظارات ناشي از آن است كه روابط همدال 17»خود«

اين موضوع موجب متالشي شدن احساس خود . كنندگان رشد نيافته است مراقبت
ويژه شخص را مستعد احساس خالي بودن، از دست دادن عزت نفس و  به شده،

  )287ص ،.م1387 آزاد،( .سازد رفتارهاي جبراني مي
ها به دو طيف ناشي از عوامل  بندي قتل ، ضمن طبقه»اسكلسينگر« و» رويچ«

، هاي طيف اخير و عوامل دروني، معتقدند كه در قتل) اجتماعي يا محيطي( بيروني
ها و تكرار آن  هاي دروني به نوعي مجبور به ارتكاب قتلليل فشارمجرم به د

ها وجود داشته باشند و در  ها  قبل از ارتكاب  قتل تخيالت ممكن است سال .شود مي
وقتي كه فرد شروع به ارتكاب . ندنها را براي قاتل  تسهيل ك نهايت ارتكاب قتل

اي چند ساله بين آنها  هقتل كرد ممكن است پيوسته آن را تكرار كند يا فاصل
شود كه  در موارد بسياري مشاهده مي )59ص ،.م1989 رويچ و اسكلسينگر،( .وجود آيد هب
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شده و حبس طوالني را تحمل كرده ) معموالً جنسي(فردي كه مرتكب قتل خاصي 
در واقع، وضعيت برخي از قاتالن . كند است پس از آزادي جرمي مشابه را تكرار مي

وار تمايل به كشتن دارند و قادر به كنترل اين  ت كه گويي جنوناي اس گونه به
كه بيشتر  قبل از اين«اش كه  خاطر اين گفته هكه ب 18،»ويليام هرينس«. تمايل نيستند

بارز اين  ي مشهور است نمونه »توانم به خودم كمك كنم بكشم، مرا بگيريد من نمي
هاي مخصوص زنان عالقه  به لباس شد و ها مي هرينس، مخفيانه وارد خانه. مورد است

او در شرح . بود 19لباس زنانه ي در زمينه زيادي داشت؛ در واقع او يك يادگارپرست
كرده تا در برابر ميل به كشتن دوباره مقاومت  گفت وقتي تالش مي هايش مي قتل

 ،.م1947 كندي و هاينس،( .شده است كند با استرس شديد، تعرق و سردرد مواجه مي
ها مورد  اختيار، خيلي پيش از اين چنين مواردي از مجرمان سريالي بي )113ص

لستان را مجرم سريالي كه انگ 20»درنده جك«براي نمونه . اند توصيف قرار گرفته
پنج زن روسپي را با آزار جنسي  به قتل رساند و  لقبش دچار وحشت كرد و حداقل 

داد دريافت كرد در يكي  ت مياي كه به مطبوعا هاي تحريك كننده را به خاطر نامه
من دشمن «: هايش تهديد كرد گونه پليس را به ادامه دادن قتل هايش اين از نامه
 )131ص ،.م2006 نيوتن،(» .ها تسليم نخواهم شد ها هستم و تا از بين بردن آن فاحشه

 .م1920، دوسلدورف آلمان را در اواخر دهه 21»پيتر كورتن«قاتل سريالي ديگر، 
برد و از  ها لذت مي او در كودكيش از شكنجه دادن سگ. رو ساخت هروببا وحشت 

ها، بزها و گوسفندها روابط جنسي  ساليش، با خوك سالگي تا قبل از بزرگ 13
ها  داشت كه به آن تمايل هيجان خاصيبا داشت؛ او هنگام عمل جنسي با گوسفندان 

عمرش را در  ي و بقيه مرتكب شد سالگي 9او نخستين قتلش را در سن  .چاقو بزند
به . زندان يا خارج از زندان به خاطر كشتن يا اقدام به قتل زنان مختلف سپري كرد

او نه تنها به زنان . كه از زندان آزاد شد ترور و وحشت را آغاز كرد محض اين
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قربانيان خود را  ؛داد برد بلكه مردان و كودكان را نيز طعمه خود قرار مي يورش مي
ساله و يك دختر  در يك مورد، يك دختر پنج. بريد ها را مي ردن آنبست و گ مي

موارد ديگري  )237ص ،.م2009 فيلبين و فيلبين،( .چهارده ساله را در يك روز كشت
، 22خواري ذكر شده است كه شامل آدم» رويچ«و » اسكلسينگر«توسط
 ،.م1998 ،اسكلسينگر( .شود و اعمال مشابه مي 24عالقه به جسد مرگان، 23خواري خون
  )214ص

هاي سريالي امر مشكلي است چرا كه آمارهاي  تعيين نمودن ميزان وقوع قتل
معتقدند كه ميزان وقوع  »استاندينگ«و  »استون«. دقيقي از آن در دسترس نيست

طور  هها ب البته به همان ميزان كه ساير انواع قتل ؛ي افزايش داشته استلسريا هاي قتل
» دبورگر«و  »هلمز« )313ص ،.م1995 ستون و استندينگ،ا(. كلي رشد نموده است

بندي  طبقههار نوع فرعي به چشناسي رفتار و انگيزه  سريالي را براساس پديده هاي قتل
: در ،.م1988 هولمز و دبورگر،(. ها مفيد واقع شود تواند در تحليل قتل اند كه مي كرده

  )214ص ،.م1998 اسكلسينگر،
ريشي پ روان  هاي صادر شده از نا، كه ناشي از فرم25)يخيال(نه اپرداز خيال .1
 .است

مثل (از مردم  يهاي خاص كشتن گروهآن هدف  كه 26)رسالتي(مأموريتي  .2
 .است) ها فاحشه

 .قتل ناشي از جستجوي هيجان است كه 27جويانه لذت .3

  .خشنودي از كنترل كامل بر روي قرباني است كه باعث 28كنترلـ قدرت . 4
كلسينگر معتقدند كه اكثريت عظيمي از قاتالن سريالي دچار تنش رويچ و اس

در چنين مواردي، تركيبي از خصومت با زنان، تمايل به رفتار . اساسي هستند  جنسي
عنوان  نامشروع، طرد سكس به ي جنسي مادري، تمايل آشكار يا ناآشكار به رابطه

ت عاطفي ناسالم با برخي تعامال يك چيز ناخوشايند، احساس سرخوردگي جنسي و 
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در برخي موارد، اين نوع . ها مشاهده شده است مادر در بسياري از اين پرونده
. مادرشان بوده باشند  باري جنسي و بند كودكي شاهد بيدر اشخاص ممكن است كه 

مجرمان . از زنان يك ويژگي شخصيتي برجسته است در قاتالن سريالي مرد، تنفر
و اخالق جنسي هستند؛ برخي از  29ايل به رفتار جنسي مادريبالغ و نابالغ عمدتاً متم

براي  كنند؛ را رشد و تقويت مي 30پاكي مادر) پردازي خيال(اين اشخاص حتي خيال 
ساله را با بريدن گردنش به  10اي كه يك دختر  ساله 14نمونه در يك مورد، پسر 

صور خيالي از عفت و ي دختران متنفر است اما ت كرد كه از همه قتل رساند اظهار مي
كرد كه والدينش از  پاكي مادرش را در ذهن داشت و با طرد سكس اصرار مي

واقع عدم  در )214ص ،.م1989 رويچ و اسكلسينگر،( .كردند روابط جنسي پرهيز مي
مانند انجام اعمال جنسي مادر در حضور (ارتباط مناسب مادر با كودك و نوجوان 

ها و  جب ورود آسيب رواني و بروز تنشاعتنايي به او مو و بي) كودك
تواند منتهي به انجام اقدامات  شود كه در نهايت مي هايي در فرد مي تعارض
در اين حالت قاتل با . شود) مانند قتل( كننده توام با خشونت نسبت به ديگران جبران

هايش را  ها و اعمال قدرت و كنترل بر قربانيان، قصد دارد سرخوردگي تكرار قتل
هيكي . چند كه اين آرامش ناپايدار و موقتي است بران كند و به آرامش برسد؛ هرج
ايد را  ها انجام داده آنچه شما به لحاظ فيزيكي با آن ،گويد، كودكان ممكن است مي

كنند كه شما از لحاظ احساسي چه برخوردي با  فراموش كنند اما هرگز فراموش نمي
هاي خشم و عصبانيت را تقويت  كه شعله اين احساسات هستند. ايد آنها داشته

در مصاحبه با تعدادي از قاتالن سريالي، متوجه اعتبار قابل توجهي  هيكي. كنند مي
  )100ص ،.ش1385( .له شده استأبراي اين مس

آن با عزت نفس  شناختي خودشيفتگي و ارتباط شناسي روان آسيببا  »كاهوت«
دهد  خودشيفتگي در اشخاصي رخ ميترين شكل از خشونت  خشن«: گويد پايين مي
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» .خاطر حفظ عزت نفس، احساس قدرت كامل بر محيط اطراف را الزم دارند هكه ب
  )385ص ،.م1972 كاهوت،(

تواند معلول آسيب خودشيفتگي  در واقع، اعمال خشونت و كنترل بر ديگران مي
في ها و روابط عاط زاي كودكي و حقارت هاي آسيب باشد كه خود معلول تجربه

  .است) ويژه مادر هب( نامناسب با والدين
ساالن و جوانان مورد مالحظه  دو طيف بزرگ خودشيفتگي و قتل در هر ي رابطه

اند كه تكرار  مسلم فرض كرده »لوني« و» ميلر«. گاهان نيز  قرار گرفته استآكار
رفتار غيرانساني و  درجه و ميزانِ  ةوسيل هتوان ب جرم مجرمان نوجوان را مي

 تصف. بيني و استنتاج قرار داد مورد پيشمجرم نسبت به قربانيانش خويي  رندهد
كه در موارد عيني مشاهده و ثابت شده است در  خويي همچنان غيرانساني درنده

بنابراين، مجرمي . خودشيفتگي به نحو كاملي وجود دارد يشناخت شناسي روان آسيب
ي وصف  شيفتگي است با درجهشناختي خود شناسي روان بيشترين آسيبدچار كه 
مي در معرض باالترين درجه خطر جهت تكرار جرم قرار يخويي باال و دا درنده
  )215ص ،.م1998 اسكلسينگر،: در ،.م1994 ميلر و لوني،(. دارد
نوجوان مرتكب قتل عمد، از آسيب  ده در تحقيق جامعش بر روي» مك كارتي«

ك كننده و تقويت كننده رفتار مهم و اصلي تحري ءعنوان جز خودشيفتگي به
بار  كشانه يا حمالت خشونت خيالت ساديسمي و اعمال آدمت«: برد كشانه نام مي آدم

 مك كارتي،(» .التيام آسيب خودشيفتگي باشد برايعنوان تالشي  تواند به ناگهاني مي
  )25ص ،.م1978

 31،»ينجان وسلي هارد« در بيوگرافي روانيش از قاتل سريالي» مارون«همچنين 
هاي متعدد ارتكابي  گيرد كه خودشيفتگي يك عامل اصلي و مهم در قتل نتيجه مي

با كمي دقت در  )271ص ،.م1987 مارون،(. نوجواني هاردين بود ي در طول دوره
توان به اين  مي »بيجه«معروف به  »محمد بسيجه«هاي قاتل سريالي پاكدشت،  حرف
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تن كودكان و با اعمال كنترل بر قربانيان و اذيت و كش مطلب پي برد كه او با آزار
كه مادرش را از  او از اين. هاي كودكيش داشت سعي در اثبات خود و جبران ناكامي

عاطفه قرار گرفته بود احساس كمبود  توجهي و قهر پدر بي دست داده بود و مورد بي
  )18ص ،.م1384 افروز،(. كرد و رنج مي

هاي سريالي را مورد بررسي قرار  شامل قتلهاي مشهور  هاي قتل پرونده» استون«
اطمينان قابل  ي توان با درجه بيشتر مرتكبان را مي«: داد و نتيجه گرفت كه

مورد بررسي قرار ) خطرناك(هايي از خودشيفتگي بدخيم  عنوان نمونه اي به مالحظه
 ي داد و آن دسته از قاتالني كه جرايم خود را قبول ندارند در شديدترين نقطه

هاي حقارت و  استون در موارد زيادي به آسيب. »ودشيفتگي خطرناك قرار دارندخ
كند پي برد؛ از ديدگاه وي بسياري  ها ارتباط پيدا مي خودشيفتگي كه مستقيماً به قتل

 استون،(. اند خو و درگير بوده از اين بزهكاران در دوران كودكي، افرادي درنده
  )643ص ،.م1989

 هاي گزارش  »دويكو«و » آنسويس«سريالي،  هاي رد  قتلبا تمركز خاص بر موا
ارائه موضوعات مشترك، خصوصيات شخصي و  برايمورد را  دوازده مربوط به

ها به اين نتيجه  آن. الگوهاي رشدي در خصوص قاتالن سريالي بررسي كردند
كند، به نحوي  متغيري را منعكس مي  مرزرسيدند كه قاتل سريالي، اختالل شخصيتي 

كه حتي بايد بيشتر از يك فرد مبتال به اختالل شخصيتي ضد اجتماعي، مورد مراقبت 
نفر از دوازده قاتل مورد مطالعه آنسويس و دويكو، ميزاني از ده  .و درمان قرار گيرد

از يك زن در   پس از طرد شدن ؛ضايعه خودشيفتگي را تجربه كرده بودند
با اعمال خشونت عليه زنان ديگر  ،دهسالي، موضوع را به ديگران تعميم دا بزرگ

  )115ص ،.م1991 آنسويس و دويكو،(. سعي در جبران آن داشتند
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مرزي و خودشيفته در شرح موارد  هاي شخصيتموجود در از اختالالت   »ليبرت«
انبوهي از  او معتقد است كه اشخاص خودشيفته. سريالي بهره گرفته است هاي قتل

يت منفي و رفتار نادرست مادرشان بوده است در شرارت و بدي را كه حاصل شخص
را از جاي گرفته در درون توانند اين شرارت  مي شخصيت خود آميخته دارند و

شخص، ديگر در . كنندنتسب مآن را به خارج از خود  أشخصيتشان جدا كرده منش
... ي آن شرارتندداراهستند كه  زنان قرباني مثالًبيند و اين ديگران  خود شرارت نمي

را در قربانيانش مشاهده جاي گرفته در درون او همچنين ممكن است كه شرارت 
دارد به  خود كه نسبت به مادر بدرا كند و خشونتش را توجيه كند يا خشمي 

 هاي هيجان .»از بين ببردبه اين شكل هاي مادرش را  قربانيان انتقال دهد و بدي
عف ساختاري برجسته شخصيت ض ي عنوان نتيجه جنسي و خشونت، به راحتي به

جانشين لذت شهواني عادي و  شوند و سپس قتل خودشيفته و مرزي با هم آميخته مي
  )192ص ،.م1985 ليبرت،( .شود بهنجار مي

 ي كند كه غريزه اشاره مي» فرويد«سكس و خشونت   جوشي در ارتباط با هم
به شكل انحراف  را ها خود است و برخي از آن شدهمختلفي تشكيل  يجنسي از اجزا

هاي با توجه به ساختار شخصيتي ضعيف افراد  بنابراين قتل ؛دهند جنسي نشان مي
 اسكلسينگر،( .شود تر واقع مي سهلجوشي سكس و خشونت  در هم مرزي و خودشيفته

  )216ص ،.م1998
معتقد است كه خشونت معمول »  پوالك« 32،سريالي تفريحي هاي در تحليل قتل

. كند در خدمت خودشيفتگي عمل ميابزار دفاعي يك  نندمادر چنين مواردي 
شناسانه در پاسخ به تحقير  هاي نمادين و آسيب خصيصهداراي بزهكار در اين موارد 

 هولمز و دبورگركه نياز به قدرت و كنترل شبيه به ويژگي  .هاست و سرخوردگي
ني خودشيفتگي شناسي روا گيرد كه آسيب نتيجه مي نيز پوالك اند به آن اشاره كرده
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 پوالك،( .قاتل سريالي استيك اصلي در فهم و درك  اي لهأمس ،)خطرناك(بدخيم 
  )256ص ،.م1995
معتقد است كه در موارد خودشيفتگي شديد و خطرناك، دگرآزاري  33»ملوي«

با » هيكي«. به هم پيوسته و مرتبطندطور خاصي  بهو خشونت ) ساديسم(جنسي 
هاي بسيار وسيعي از  كنترل قتل سريالي، دريافت كه مشخصه ـ مدل آسيب ي ارائه

طي تحقيقش از  34»گاكونو«. هاي سريالي وجود دارد خودشيفتگي در موارد قتل
و خودشيفتگي ) ساديسم(قاتالن جنسي به شخصيت مرزي، دگرآزاري جنسي 

  )216ص. م،1998 اسكلسينگر،( .عنوان عوامل مرتبط با قتل پي برد شناختي به آسيب
شناسي يا  پديده ي دربارهها در تحقيق  هاي اشاره شده فوق و نظريه ي مشخصه همه
. دندرك و شناخت اين پديده مفيد و سريالي هاي قتل در شناسي رفتار پيچيده روان

هاي مختلف يك  در واقع، محققان مختلف بسته به نوع ديدگاه و گرايششان بر جنبه
  .كنند كيد ميأموضوع ت

تواند  هاي رفتاري مختلفي مي قاتل سريالي، نظريه 35شيفتگي بدخيمبراي درك خود
كاهوت، آسيب خودشيفتگي كه كودك در طول فرايند ي  طبق فرضيه. باشد مطرح
  39و خودنما 38نما بزرگ 37،كند او را از معتدل كردن خود قديمي تجربه مي 36تفرد

عدم توانايي در بنابراين به دليل . كند كه براي رشد سالم ضروري است عاجز مي
نمايي قديمي را در  رشد صحيح، كودك ـ بزرگسال آينده تصور خود بزرگ

عميق قاتل سريالي و و تواند  تنفر ويرانگر  دهد؛ اين مطلب مي درونش پرورش مي
  )89ص ،.م2005 پالرمو،(. كند احساس قدرت وي را به خوبي تبيين مي

هاي كودك در حالي كه در  چه در تالش در عوض، معتقد است كه چنان» ماهلر«
كند اخالل  كه اقدام به دوري و جدايي از مادرش مي است و در حالي  تفرد فرايند

 .شود تبديل   رنجور ايجاد شود ممكن است كه ناكام و سرخورده شده و به يك روان
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دهد و گرايش به رفتارهاي  او احساس تنفر و خصومت را در خود گسترش مي
 ي شناختي ويژه هاي روان ها از خصيصه اين ي همه. كند يدا ميناگهاني و انفجاري پ
  )403ص ،.م1972 ماهلر،( .قاتالن سريالي است

كند كه وقتي  خشونت به نحو  گونه بيان مي اعتقادش را اين 40 »والش«
بيني در فرد  شود خودستايشي و خودبزرگ ابراز مي) ساديستيكي(دگرآزارانه 
پذيرند كه در نهايت به  اي را مي لي حالت از هم گسستهقاتالن سريا. يابد افزايش مي

را پذير  ها قربانيان آسيب تقريباً بدون استثنا آن. كند خشمي ويرانگر فوران مي شكل
قاتل را  ،تفاوتي خونسردي و بي. گزينند ها آسان است برمي كه تسلط و غلبه بر آن

اختياري و تمايل  بي ها، قتلنمايد و تكرار   سازد تا از قرباني سلب شخصيت قادر مي
 ،.م1999 والش،(. دهد كشتن مجدد و با قساوت بيشتر افزايش مي بهقاتل را  بهدروني 

احساس برتري كاذبش را نشان قصد دارد تا در واقع، فرد با كشتن بيشتر،  )34ص
  .هايش را جبران كند ها و حقارت دهد و بدين طريق سرخوردگي

  
  شخصيتي ضد اجتماعي قاتل سريالي و اختالل. 2ـ2

كه امروزه شد  كار برده مي بهدر توصيف افرادي  41ستيز جامعه ي واژهدر قديم 
 .م1976در  .شوند شناخته مي 42اجتماعي اختالل شخصيتي ضددارندگان تحت عنوان 

را  منتشر ساخت كه در آن فهرستي از عاليم افرادي 43كتابي» هروي كلكلي«
اين عاليم شامل احساسات  .برند ستيزي رنج مي كه از اختالل جامعه شمرد برمي

سطحي، هوش، عدم اطمينان، فقدان ندامت و شرم، فقدان انگيزه، خودشيفتگي و غيره 
چنين  قاتالن سريالي لزوماً ي اند كه همه عقيده بسياري از دانشمندان هم. شدند مي

ا اظهار ه دهند بلكه برعكس حتي برخي از آن هايي را از خود نمايش نمي ويژگي
دانشمندان معاصر بر اين باورند كه ممكن است قاتالن . اند ندامت و پشيماني كرده
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. ها را آن ي همه نه لزوماً ،سريالي برخي از رفتارهاي فوق را به نمايش بگذارند
 كستل،( .اند ستيزي كرده اجتماعي را جايگزين جامعه ضد ي واژهشناسان  امروزه، روان

خورد  هاي شايعي كه در بين قاتالن سريالي به چشم مي سيبآ )458ـ457صص ،.م2005
انگاري و  كم ، خود ها به بروز درجات بااليي از خشم، خصومت، ناكامي تمايل آن
  )112ص ،.م1385 هيكي،( .است كفايتي احساس بي
نگريسته   ستيزي از جامعه يتر خفيف ي هعنوان درج بايد به  اجتماعي رفتار ضد

اجتماعي ساده به سمت اختالل  ايي از اختالل شخصيتي ضدچنين رفتاره. شود
. كند اجتماعي شديد است حركت مي ستيز كه توأم با رفتار ضد شخصيتي جامعه

ارزشي  بر احساس بي  ستيز اغلب بيانگر غلبه ضديت ويرانگر اجتماعي يك جامعه
د كه ده اين امر به افرادي كه مملو از خشم هستند احساس قدرت كاذبي مي. است
چنين . گناه اعمال كنترل و تسلط كنند هاي بي سازد تا بر انسان ها را قادر مي آن

. داردهاي سريالي  بسيار نزديكي با بروز پديده قتل ي هاي رابط ستيزانه رفتارهاي جامعه
شود،  ستيزانه تبديل به حالت بدخيم و خطرناك مي ها، رفتار جامعه در بدترين جلوه

  )86ص ،.م2005 پالرمو،( .بدخيمهمانند خودشيفتگي 
صفات  تركيبي از ي ستيزي يك ساخت اجتماعي است كه توصيف كننده جامعه

دانشمندان مختلفي در طول قرن . اجتماعي است ي شخصيتي و رفتارهاي منحرفانه
 ،كرنبرگ و هر واز لومبروزو گرفته تا كلكلي  ؛اند گذشته به اين پديده توجه دا شته

كسي كه از (  ، تكانشي خودخواه: اند گونه توصيف كرده ستيز را اين ها فرد جامعه آن
رحم، با  عاطفه، بي ، پرخاشگر، بي)كند روي انگيزه آني و بدون فكر قبلي عمل مي

كند از  كسي كه قادر است وقتي كه منافعش اقتضا مي يعني شخصيت دو بعدي
ستيز  بايد بين جامعهكه با اين وجود، برخي بر اين باورند . احساسات استفاده كند

غالباً تكانشي است و آگاهانه اعمالي  كه كند اجتماعي عمل مي كه به نحو ضدعادي 
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ستيز كه به  با نوع بدخيم جامعه كند كه در آن منافع مادي وجود دارد را دنبال مي
جويانه يا جنسي  هدفش ارضاي تخيالت كينه و استخو  نحو صريح خشن و درنده

  )86ص ،.م2005 پالرمو،(. يل به تمايز شددگرآزار است قا
 ، با شخص خودشيفته بدخيم)خطرناك(ستيزي بدخيم  شخص مبتال به جامعه

اين شخص . است اند يكسان توصيف شده» كرنبرگ«كه توسط ) خطرناك(
اجتماعي، دگرآزاري جنسي و اوصاف  تركيبي از خودشيفتگي، پرخاشگري ضد

كند  بيان مي در واقع، در چنين وضعيتي شخص. دهد يپارانوئيدي را از خود نشان م
و در نظر ديگران مقبول  ردو احساس طردشدگي دا است اعتماد كه به ديگران بي

. تفاوت است هاي جامعه بي ثبات و نسبت به ارزش به لحاظ اخالقي بي. نيست
 العاده خود فوق يعنوان اشخاص ستيزان را به ، جامعه»هالك«) 85ص ،.م1992 كرنبرگ،(

 هالك،(. خواهند كل دنيا در خدمت نيازهاي آنان باشد كند كه مي محور توصيف مي
ناپذير شخصيت قاتالن  اوصاف مزبور، بخش جدايي )87ص ،.م2005 پالرمو،: در ،.م1967

رحم و  قاتالن سريالي عموماً اشخاص تنها، سرد، غيرصميمي، بي. سريالي است
هاي قابل  ها قربانيانشان را با جذابيت آن. شفقت در ارتكاب خشونتشان هستند بي

ها رسيدن به  آميز، هدف آن با رويكردي خدعه اماكنند  توجهي اغوا و جلب مي
  .كنترل كامل بر قربانيان است

، )مانند قاتل سريالي(ستيز بدخيم  ستيز عادي، در مورد جامعه برخالف جامعه
يي در كنترل توانا با وجود. هاي خود است شخص قادر به كنترل تكانش

كند و تخيالت دگرآزارانه  اي عمل مي هايش، او همانند يك شكارچي حرفه تكانش
هاي  او قادر است كه تكانش. برد هايش به كار مي ارتكاب قتل براياش را  جنسي

ها را در بهترين فرصت  ريزي و هدايت كند و آن دهي، برنامه ويرانگرش را سازمان
 يا همان ستيز بدخيم فرد جامعه. خواهد رها سازد جهت نايل شدن به آنچه كه مي



  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/  150 

لت
ع

 
قتل

ي 
ناس

ش
 

تي
صي

شخ
ت 

الال
اخت

ي 
مبنا

 بر 
الي

سري
ي 
ها

  

قادر به برقراري ارتباط، وابستگي و تعهد پايدار با ديگران  قاتل سريالي معموالً
صحيح با مادر  ي كاوان معتقدند كه اين امر ناشي از عدم ادراك و رابطه روان. نيست

قدان حس همدلي تواند تبيين خوبي در ف اين نكته مي. كودكي است ي هدر طول دور
با اين حال،  )87ص ،.م2005 پالرمو،(. او نسبت به ديگران باشد 44قاتل و دوسرگرايي

يا  45ستيز را در ارتباط با تئوري ذهن و همكارانش كه افراد جامعه »بالير«
گرايي  نقصاني  ستيزان در ذهن كنند دريافتند كه جامعه بررسي مي 46گرايي ذهن

 )15ص ،.م1996 بالير،(و گناه هستند  اسي در حس همدليندارند بلكه فاقد سيستم احس
آگاهي از  با وجودستيز بدخيم،  جامعه ن سريالي يا همانمعمول است كه قاتال

در واقع، بايد گفت اين حس . تفاوت هستند ها بي احساسات قربانيانشان  نسبت به آن
ها  پذيرد كه آن يانگاري قربانيان صورت م تفاوتي نسبت به قربانيان از طريق شي بي

  .كند هاي شديد و قتل مي را قادر به اعمال شكنجه
هاي شخصيتي قاتل  ، خصيصه، اف بي آيتحقيقات فدرال اياالت متحده ي اداره

ترجيح  احساس انزواي اجتماعي،«: گونه بيان نموده است سريالي را به اختصار اين
دروغگويي زياد، فقدان گري، پرخاشگري،  اعمال خودشهواني و يادگارپرستي، ياغي

زندگي شخصي انفعالي ] و... [اعتماد و التزام به دنياي مبتني بر قواعد و مقررات 
 )88، ص.م2005پالرمو،  :، در.م1990تحقيقات فدرال آمريكا،  ي اداره( »...مبتني بر خياالت 

 ننقش بسيار مهمي در رفتار مجرمانه قاتالن خودشيفته و قاتال ،در حقيقت، خياالت
قاتالن سريالي اغلب زمان زيادي را . كند سريالي شهواني و ضد اجتماعي ايفا مي

چگونه اعمال جنايي خود را كنند كه  براي اين ميپردازي و تصورسازي  صرف خيال
ها و  اعتنايي به ارزش و اغلب ضد اجتماعي، بي  ثباتي اخالقي با بي .به ثمر برسانند

پرورانند كه اين تخيالت منبع اصلي تحريك  ا ميها تخيالتي ر هنجارهاي جامعه، آن
  .شوند ميآميز  هيجاني آنها به ارتكاب اعمال خشونت
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ها  جستجوي اين هستند كه چيزهايي را تجربه كنند كه فقط آن افراد در برخي از
طور ژنتيكي،  نياز مند  به تحريك كند و برخي از بزهكاران ممكن است كه اساساً را

» رابرت سيمون«. ش از حد در مقايسه با مردم عادي هستندتحريك و هيجان بي
بيانگر  گيرد اعمال ضد اجتماعي كه به تدريج شدت مي: گويد پزشك مي روان

اند كه  رخي از قاتالن اظهار كردهب. است درونيتحريك نشأت گرفته از يك نياز 
 ،.م1996 يمون،س(. اند ها فقط پس از ارتكاب قتل بوده است كه احساس عادي داشته آن

  )308ـ309صص
اند كه با تسلط بر زندگي و مرگ ديگران و گرفتن حيات  برخي از قاتالن گفته

در برخي موارد، قاتل . دهد ميا احساسي مثل احساس خداوندي دست ه آنان، به آن
اعتقاد دارد كه پاك كردن  و دهد مياهانت و حقارتش را به اشخاص خاصي نسبت 

سعيد «توان از  هاي داخلي مي از نمونه. تكليف شرعي وي استها  دنيا از وجود آن
كرد  قصدش از  معروف به مرد عنكبوتي در مشهد نام برد كه عنوان مي »حنايي

نيرويي كه چنين  47.كشتن زنان خياباني، پاك كردن جامعه از وجود آنان بود
ن قاتالن افراد ، ايعموماً. كند نياز به اعمال كنترل كامل است قاتالني را هدايت مي
  .ستيز هستند خودشيفته يا جامعه

همراه با سه اختالل شخصيتي خودشيفتگي  ، DSM-IV-TRدر ويراست چهارم 
اختالل . اند عنوان نمادهاي رفتار خودمحوري معرفي گرديده نوع اختالل ديگر به

مداومي است كه موجب نقص در روابط يا  ي الگوي رفتار ناسازگارانه شخصيت،
مردمي كه داراي اختالل شخصيتي  ي هر چند همه. شود امور روزانه ميكار و 
در بين  اختالل شخصيتي خودشيفته عموماً گي هستند مجرم نيستند اماخودشيفت

  )22ص ،.م2006 رامسلند،(. شود يافت مي) سريالي ناز جمله قاتال( مجرمان جنسي
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ر روي ماهيت و كه نزديك به چهار دهه درگير تحقيق ب  »رابرت هر«دكتر 
ستيزي را توسعه داده  جامعه هاي ويژگي فهرست ستيزي بوده و مفاهيم مرتبط با جامعه

كند كه نسبت به  كيد ميأستيزان ت جامعههاي برجسته  اين ويژگياست بيشتر بر 
بار  رفتارهاي خشونت خويي و تفاوت هستند و گرايش به درنده حقوق ديگران بي

كنند، بدون  براي منافع خودشان جذب و استثمار مي ران راستيزان، ديگ جامعه. دارند
اين . ندوليتها فاقد حس همدردي يا احساس مسؤ آن .كه احساس ندامت كنند اين

دهند و با ديگران معارضند بدون اين كه اهميتي  فريب مي ؛گويند دروغ ميافراد 
  )9ـ12صص ،.م1999 هر،( .براي عواطف آنها قايل باشند

 49»ن روانيمعلوال«افراد را  اين 48»آدولف گوگنبول«وئيسي، پزشك س روان

بدون شخصيتشان عشق و تعامل پايدارند و  يعني آنها فاقد توانايي در ؛نامد مي
اما خيلي  توانند گفتگو كنند ها مي آن .ستاحساس تعهد به ديگران شكل گرفته ا

فراد حتي اين ا. كنند زود موضوع گفتگو و شخص گفتگو شونده را فراموش مي
براي . هستند كنند، فاقد هرگونه احساس شرم وقتي كه به ديگران صدمه وارد مي

با اين حال  قادرند كه ديگران را . ها راستگويي و متعهد ماندن مفهومي ندارد آن
دانند چگونه رفتارهاي مقتضي  كه مي ها افراد اخالقي هستند چرا متقاعد سازند كه آن

ستيز امتزاجي از  قاتالن سريالي همانند ساير افراد جامعه. نمايندرا با موارد نياز منطبق 
. سازند و كنترل بر ديگران را جايگزين عشق مي  كاري تسلط، فريب قدرت، غلبه و

  )29، ص.م1980گوكنبول، (
نوشته است  50،»جامعه ستيزان درزندگي روزمره«در كتاب   »رابرت ريبر«دكتر 
لزامات اخالقي يا اجتماعي را دارند اما ااعتنايي به  يمردم تا حدي قابليت ب ي كه همه

ستيز بيشترين حد اين توانايي را دارند و در مواقعي اصوال كنترلشان را از  افراد جامعه
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هاي  ستيزان، گاهي موقعيت كند كه جامعه ريبر همچنين اشاره مي. دهند دست مي
  )82، ص.م2004ريبر، (. كنند تا احساس شادي و سرزندگي كنند خطرناكي را خلق مي

به  بين قاتالن سريالي كسي كه همه رفتارهاي مزبور را درمعتقد است   »رامسلند«
داخلي  ي عنوان نمونه به )26ص ،.م2006 رامسلند،(. بود 51»تد باندي«نمايش گذاشت 

كه  اي عنوان  قاتل سريالي معروف به خفاش شب به 52»غالمرضا خوشرو«برخي از 
 ،.م1387ستوده، ( .برند صيت ضد اجتماعي را دارا بود نام ميهاي يك شخ ويژگي

زن و دختر را پس از تجاوز و آزار و اذيت شديد به قتل  9او كه بيش از  )125ص
هاي جسمي و  رساند در دوران كودكي از محبت پدر و مادر محروم بود و خشونت

اميال و  رضايااو همانند اكثر قاتالن سريالي براي . جنسي را تجربه كرده بود
هنگامي كه احساس «. احساس قدرت و سلطه بر ديگران به كشتن روي آورده بود

 آزار دادن قربانيان و كشتن آنها، تحقير كردن، سازد، ور مي آنان را غوطه حقارت،
ستوده، ( ».كند ميپسندي آنان را ارضا گذارد و حس خود ها مي اثري درماني در آن

  )125ص ،.م1387
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  نتيجه
 ي شناختي و از جنبه سريالي بر مبناي علل روان هاي شناسي قتل در اين مقاله، علت

در بررسي اين پرسش و يافتن پاسخ . اختالالت شخصيتي مورد بحث قرار گرفت
غلبه علل  شود صحيح كه چرا و چگونه يك فرد تبديل به يك  قاتل مي

اين رهگذر، يكي از علل  شناختي و شخصيتي بيش از ساير عوامل بود؛ در روان
. هاي سريالي، اختالالت شخصيتي مرتكبان آن است شناختي وقوع قتل روان ي عمده

مطالعات متعدد انجام شده در اين حوزه بيانگر آن است كه اغلب قاتالن سريالي از 
 ي بديهي است همه. برند اختالالت شخصيتي خودشيفتگي و ضد اجتماعي رنج مي

شوند اما اغلب قاتالن  هاي سريالي نمي مرتكب قتل الالت فوق لزوماًافراد مبتال به اخت
  .سريالي مبتال به اختالالت مزبور هستند

هاي سريالي، توجه به اين  اصلي مقاله، يعني علل وقوع قتل ي لهأدر ارتباط با مس
شوم و نگران كننده بيش از  ي وجود آمدن اين پديده هز اهميت است كه در بيامر حا

. ثيرگذارندتأ علل بيروني و محيطي نقش داشته باشند عوامل دروني و شخصي كه آن
ويژه شخصيتي  هجنسي و ب روشن شد كه اغلب قاتالن سريالي دچار اختالالت رواني،

د بررسي كرهاي سريالي بايد لحاظ  بسيار مهمي كه در تحليل قتل ي لهأمساما  هستند
هاي  مانند آسيب(زايي  و آسيب) جتماعيو ا زيستي، رواني(اي  تمامي عوامل زمينه

كه شخصيت قاتل سريالي در بستر  هاست و توجه به آن) كودكي ي گوناگون دوره
ترين شكل تجاوز به  عنوان يك نظر كلي، قتل كه بزرگ به .شكل گرفته است ها آن

بعدي نيست بلكه رفتار پيچيده با اوصاف و  ي واحد و تك انسان است يك پديده
اي نسبتاً نادر  هاي سريالي پديده قتل. باليني و دورنماهاي مختلف است هاي جلوه

نه به حالت، مجرم  رود؛ در اين شمار مي است كه در طيف شديدترين تجاوزات به
خاطر فشار  همنطقي يا ناشي از يك ناهنجاري رواني ساده بلكه ب ي دليل يك انگيزه
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هاي سريالي با هر  ان گفت قتلتو مي بنابراين ؛شود دروني شديد مرتكب قتل مي
قاتالن دارند و بررسي و تحليل اين شرايط  اي ريشه در شرايط روحي و رواني انگيزه

به حداقل رساندن اين نوع جنايات در  پيشگيري وبراي تواند راهي  گمان مي بي
سريالي نيازمند توجه دقيق و علمي محققان علم  هاي پديده قتل. جامعه باشد

قوق كيفري و ساير علوم مرتبط و نيز مجريان قانون به خصوص شناسي، ح جرم
هاي  شناختانه، از آسيب گرايانه و عدم بررسي علت نگاه سطحي و عوام. پليس است

. سريالي و مرتكبان آن در ايران است هاي جدي موجود در مواجهه با پديده قتل
هاي  ها و ويژگي قتل هاي واقعي بالترديد با شناخت و آگاهي بيشتر از علل و انگيزه

توان واكنش يا اقدامات كنشي مناسب و كاراتري  ها مي مرتكبان و حتي قربانيان آن
  .ها اتخاذ كرد را در قبال آن
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  ها نوشت پي
در حقوق كيفري ايران بنا بر قاعده جمع مجازات ها در جرايم متعدد مشمول قصاص نفس، مرتكب  -1

 . به قصاص محكوم مي شود به تعداد قتل ها،

  11ـ20، صص.ش1389 غالملو،: جهت مطالعه بيشتر بنگريد به- 2
3- psychopath 
4-impulsiveness 
5-antisocial 
6-International Classification of Diseases 

7-The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
8- Head trauma 
9- Psychosis 
10- neurosis 
11- paranoia 
12   -  narcissistic  

13- borderline گيرد كه ويژگي اصلي آن  ياي را در برم بسيار گسترده ي هاختالل شخصيت مرزي، طبق
هاي مختلف شخصيت، از جمله روابط بين اشخاص، رفتار، خلق، و خودپنداري  ثباتي يا ناپايداري در زمينه بي

  )221ص ،.ش1383سادوك،.(است
14- Schizotypal رفتار اين بيماران حتي به نظر افراد غير متخصص هم بسيار عجيب و غريب است .

زندگي هر روزه  وبه فرد، انكار انتساب به خود، خطاهاي ادراكي جملگي جز تفكر جادويي، عقايد منحصر
  )221،ص1383سادوك،( .افراد اسكيزوتايپال است

15- Schizoid  نقص و نارسايي در توانايي ايجاد روابط : ويژگي اصلي اين اختالل عبارت است از
سرزنش قابل تمجيد و خواه ي  ايستهشهاي اجتماعي خواه  اجتماعي كه به صورت نبود تمايل براي درگيري

  )280ص ،.ش1387 آزاد،.(شود ظاهر مي
16  - Self-glorifying compensatory fantasies  
17  - self 

18-Heirens    

19  - Panty fetishist    

20-Jack the Ripper    

21-Peter Kurten    

22-Cannibalism  
23-Vampirism 

24-Necrophilia 
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25-Visionary  
26- Mission oriented 

27- hedonistic 
28-Power control gratification 

29-Maternal sexual conduct     

30- Mothers purity 

31-John Wesley Hardin 

32- Spree serial murder هاي قتلساير  قتل سريالي تفريحي از لحاظ تعريف و اركان همانند 
نامه زماني مشخص و از قبل تعيين شده سريالي است  با اين تفاوت كه قاتل، قتل هاي خود را طي يك بر

 .ش1389غالملو، : نك. مرتكب مي شود

33 -Meloy 

34- Gacono 
35- Malignant narcissism 

36- individuation شناختي فرد  تفرد، فرايند تكوين و تخصص يابي ماهيت فردي به ويژه رشد روان
همچنين براي ) 746، ص.ش1373پورافكاري، .(هدف از اين فرايند، رشد شخصيت فردي است. است

 337، ص.ش1383دادستان،  :مطالعه بيشتر بنگريد به

37- archaic 109ص ،.ش1373پور افكاري،.(اصطالح يونگ براي طرق ابتدايي تفكر و احساس است( 

38- grandiose پورافكاري،.(ابراز احساسات خود بزرگ پنداري،هذيان عظمت و اهميت داشتن 
 )636ص ،1373

39- exhibitionistic  نياز به كانون توجه بودن، سرگرم كردن، هيجان زده كردن و شوكه كردن
 )542ص ،.ش1373 پورافكاري،(است  ديگران

 Walsh ـ40

41 -Psychopath  
42  - Antisocial 

43-The Mask of Sanity 
پورافكاري، ( زمان احساسات متضاد يا مختلط در مورد يك شخص، شي يا موقعيت داشتن هم -44

  )61ص ،.ش1373
45-Theory of Mind 

هاي  نظريه ذهن گرايي مبتني بر اين فرض است كه توصيف رفتار انسان بدون استمداد از پديده -46
  )916ص ،2ج ،.ش1373پورافكاري، . (رواني به عنوان ابزار تبييني امكان پذير نيست
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گذشته در  ي ههاي سريالي است كه طي دو ده ترين قتل قتل زنان خياباني مشهد يكي از جنجالي -47

به ) .ش1380ـ مرداد 1379مرداد ( زن را طي يك سال 16عامل اين جنايات . ايران به وقوع پيوسته است
ها ابراز پشيماني نكرد و  او هرگز از ارتكاب قتل. قتل رسانيد و سر انجام در زندان مشهد اعدام گرديد

اعتماد،  ي روزنامه: بنگريد به .كرد عنوان ميسازي جامعه از فساد  خود از كشتن قربانيان را، پاك ي انگيزه
  .ش3/5/1387 مورخ

48- Adolf Guggenbuhl  
49- psychic invalids  
50- Psychopaths in Everyday Life 

متهم به قتل بيش  (Theodor Robert Bundy) »تد باندي«معروف به  »تئودور رابرت باندي« -51
لكترونيكي با صندلي ا. م1989ل وي در دادگاه ثابت شد ودر قتدر نهايت تنها سه بود اما زن جوان  30از 

ا با شد ام مطلوبي را تجربه كرده بود و در روابطش با زنان دچار اضطراب ميتد كودكي نا. اعدام شد
و در اولين فرصت پس از تجاوز و اذيت و  شد ميهاي خود موفق به جلب اعتماد دختران جوان رفتار

 Newton,2006,p30 :بنگريد به .رساند قتل ميآزار شديد آنها را به 

 ي نوع و نحوه. هايش سوابق كيفري متعددي از جمله سرقت داشت قبل از ارتكاب قتل »خوشرو« -52
هاي جنسي و جسمي قربانيان نشانگر اين هستند كه وي مبتال به اختالل جنسي  ها و شكنجه ارتكاب قتل

، .ش1376پيك زندان، : هاي خوشرو، بنگريد به شرح قتل بيشتر در ي براي مطالعه .ساديسم بوده است
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