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اختالل شخصيت ديگرآزاري نوعي ناهنجاري رواني است كه افراد مبتال بـه آن بـا رنـج دادن روحـي،     
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آنچه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفتـه  . شوندرفتارهاي مبتني بر ديگرآزاري، مجرمانه تلقي مي
چيستي، چرايي و چگونگي اختالل شخصيت ديگرآزاري، مفهوم جرم ديگرآزارانه، پاسخ به ايـن  : است

رمان مبـتال  توان تمامي جرائم را ديگرآزارانه دانست و كيفيت مسئوليت كيفري مجسؤال كه چرا نمي
به ديگرآزاري است كه در نهايت منجر به بررسي جرائم ديگرآزارانه عليه اشخاص، نمودهاي اجتماعي 
آن و مضافاً جرائم عليه اموال و مالكيت و امنيت و آسايش عمومي كه مبتنـي بـر اخـتالل شخصـيت     

از جرائم ديگرآزارانه و نوشتار  با توجه به اهميت فراوان پيشگيري در اين  .شودديگرآزاري هستند مي
  .ارايه نموده استلزوم توجه به تفاوت اين جرائم با جرائم عادي،  پيشنهادهايي كاربردي 
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  :مقدمه. 1
هاي هاي علوم گوناگون در كنار رهيافتامروزه لزوم پيشگيري از جرائم با استفاده از يافته

بر  مؤثرتخصصي علوم جزايي، واضح و مبرهن است و اين مهم جز با شناخت دقيق عوامل 
ه با بررسي فرآيند ارتكاب جرم ب .ناممكن است هاي بروز هر كدام از آنهاوقوع جرائم و  زمينه

تخصيص عناصر تشكيل دهنده آن به سه عنصر مادي، معنوي و قانوني رسيده كه يكي از 
ها به تبع آن برآمده از كنش) مادي و قانوني( مستقيماً و دو عنصر ديگر ،)عنصر معنوي( آنها

هاي رواني به عنوان عاملي در اين ميان نقش بيماري .هاي رواني  انسان هستندو واكنش
ساز تصميمات و رفتارهاي اوست، از اهميت بسياري و تعقل انساني كه زمينهبر تفكر  مؤثر

برخوردار است و اختالل شخصيت ديگر آزاري كه با ايجاد انگيزش نسبت به تحميل رنج و 
سازد نه آميز و مجرمانه را فراهم ميبروز بسياري از رفتارهاي خشونت ةآزار به ديگران زمين

از اين رو بررسي  .باشدبلكه ايفاگر نقشي اساسي نيز مي نيست، تنها از اين قاعده مستثني
ثيرات اين اختالل شخصيت در تكوين بسياري از جرائم عليه اشخاص، اموال و مالكيت و أت

  .امنيت و آسايش عمومي، حائز توجه و اهميت فراوان است
 
  :ديگرآزاري ةتاريخچ. 2

 Donatien) ماركي دو سادكنت م يكي از اعيان فرانسه به ناميالدي  1774در سال 

Alphonse François de Sade)   در اولين سال زندگي  .دختري از ثروتمندان ازدواج كردبا
روزي زن جواني را به قصر خود دعوت كرد و هنگامي كه آن زن به خانه او رفت، مشترك 

ناشايست متوجه شد كه عده زيادي از زنان بد نام شهر مشغول باده گساري و رفتارهاي 
كنت مواجه شد، كنت او را مجبور كرد  ةتپانچ ةهستند و پس از تصميم به مراجعت، با لول

هايش را از تن خارج كند و سپس  او را شالق زد، جوري كه خون سراپاي او را كه لباس
مردم با . سپس اقدام به نوشيدن خون او كرد  و بدن نيمه جان زن را رها نمود .فراگرفت

پس از چند روز كنت  از لويي  .به داخل كاخ هجوم بردند و او را دستگير كردند ديدن آن زن
به روابط  او پس از آزادي .پانزدهم طلب بخشش كرد كه درخواست وي با موافقت مواجه شد

  قتل و تكه نهايتاً كردن و ضرب و شتم و شكنجه و زنداني هكه ب پرداخت زنانگسترده با 
از آن  و بعد ابتدا به زندانبار   را اين كنت ماركي دو ساد. تهي شدمنيكي از آنان  تكه كردن

شرح  او بهاما ، بردند (La Maison royale de Charreton) شارنتون  ي به نامتيمارستان به
پس از   در قالب نوشتارهايي سخيف پرداخت و حتي اش ديگرآزارانه انديشي هرزه و  گري هرزه

شروع به نوشتن بر روي ملحفه ، با شراب و جناغ مرغ خود )رپ(كاغذ و دوات و قلم  توقيف
 بر شكسته ةآين تيزي از يك ةبا خون سرانگشتان و تك ابزارها نيز منع اين و با نمود
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موفق به خارج نمودن كمك رختشوي تيمارستان   و به به نوشتن ادامه دادهايش  لباس
 به دست بين مردم كنجكاو و دستپس از مدت كوتاهي آثار وي  .شد ها از آنجانوشته
مند هاي او عالقهي كه از روي كشش ضمير ناخودآگاهشان به جنايت و ديگر آزاريمشتاق

 Justine( ترين آثار او ژوستين يا پرهيزگار بدبختيكي از قوي. به گردش درآمد  شده بودند

ou les Malheurs de la vertu(  نام دارد و ژوليت)Juliette( اولين  ديگر كتاب او، از جمله
هاي دنيا ترجمه شده و كنت دو اين كتاب به اكثر زبان. نگارانه تاريخ ادبيات استآثار هرزه

ت و اطفال كوچكي كه در حضور مادرشان شكنجه و كشته اموا ةپارساد در آن از اجساد پاره
هاي شوند و نيز له شدن گوشت بدن انسان در زير ضربات چكش و شكستن استخوانمي
پس از نگارش . صحبت كرده است... سر انسان زنده با پتك و سوزاندن حيوانات و ةكاس

با نام او، ساديسم  پياپي آثار دو ساد، مكتب و انديشه  آزار ديگران براساس مقايسه
)Sadism( داد، ساديستلقب گرفت و به تبع آن به فردي كه اين اقدامات را انجام مي 
)(Sadist  ساديستيك  به هر رفتار و گفتاري كه مبتني بر رنج دادن ديگري بود،و(Sadistic) 

و ) ديگرآزار( ،)ديگرآزاري(گفته شد كه اين سه عنوان در زبان فارسي به صورت 
ميالدي و در حالي كه سي  1814ماركي دو ساد نهايتاً در سال . روندبه كار مي) رآزارانهديگ(

نام او  به علت . گذشت در سن هفتاد و چهار سالگي درگذشتسال از زنداني بودنش مي
ترين اش به عنوان شاخصي براي يكي از هولناكجنايات متعدد وحشيانه و آثار هرزه نگارانه

ة اني، يعني ديگرآزاري قرار گرفت و هنوز بسياري از انديشمندان حوزحاالت شخصيت انس
به بررسي زندگاني و سرگذشت ... روانشناسي و روانپزشكي، ادبيات و نمايش، حقوق جنايي و

 .پردازندرواني مي ةاش با هدف شناخت هر چه بيشتر اين پديدوي و آثار به جا مانده

ــي « ــاد را مـ ــ سـ ــوان نمونـ ــيتي   ةتـ ــارز شخصـ ــ بـ ــه نظريـ ــت كـ ــروزو ةدانسـ   لمبـ
 (Cesar Lombroso, 1835-1909)  رسـاند را مبني بر وابستگي نبوغ و جنون به اثبـات مـي «

  ).199: 1389 ستوده،(
  

  :اختالل شخصيت ديگرآزاري. 3
، تحقيرآميز و پرخاشگرانه ظالمانهصورت رفتار  بهديگرآزاري نوعي اختالل شخصيت است كه 

جسـمي، روانـي و جنسـي در شـخص     موجب آرامـش  كند و ينمود پيدا منسبت به ديگران 
 Diagnostic) هاي روانـي راهنماي تشخيصي و آماري بيماريدر ديگرآزاري  .شودآزارگر مي

and Statistical Manual of Mental Disorders)   به عنوان  ميالدي مستقالً 1980 در سال
، بـه  مـيالدي 1994در سـال  بعـدي  آن   در حالي كه از زمان انتشارآمده بود، اختالل رواني 

هاي اختالل رواني شود كه از زير مجموعهمحسوب ميشخصيت  ي از موارد اختاللعنوان يك
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داننـد كـه   ها درصدي از ديگر آزاري را مفروض مـي انسان ةمتخصصان براي هم اصوالً .است 
بـا افـراد ديگـر    بعضاً از سنين كودكي در قالب شوخي يا رفتارهاي جدي روزمره در مواجهـه  

نوع خفيف ديگرآزاري از عالقه به تحقير ديگران در جمع، تحريك نقاظ ضـعف  . كندبروز مي
شود، تـا  پريشاني يا گرياندن و برانگيختن خواهش و التماس در آنها آغاز ميايجاد افراد براي 

ري بـراي  افـراد مبـتال بـه ديگـرآزا     .انجامـد مي... نوع شديد آن كه به قتل و تجاوز به عنف و
آورند كه بيشترين قدرت را به آنها خود معموالً به مشاغلي روي مي ارضايتر كردن راه آسان

رساند كه به صورت ذاتي از بيشترين حد تمكين در ديگران بر خوردار داده و به موقعيتي مي
پليس، ارتـش، روانپزشـك، مشـاغل     مربي ورزش، مشاغلي همانند تدريس در مدرسه،. شوند

سسات بـازپروري و  ؤهاي معلولين، مهاي سالمندان، آسايشگاهبا كنترل زندانيان، خانه مرتبط
 دهـد، مشـاغل مـديريتي كـه افـراد      ترك اعتياد كه فرد خود را كامالً در اختيار آنها قرار مـي 

ادوارد . ترين مشـاغل نـزد ديگـرآزاران هسـتند    معموالً از محبوب... گيرد وزيادي را در بر مي
شناسي دانشـگاه  كه زماني استاد كرسي روان ),Edward Podolsky  (1965-1902پودولسكي

شيكاگو بود، بر ايـن نظريـه اعتقـاد داشـت كـه بـه طـور كلـي ديگـرآزاران هميشـه تخيـل            
 .ورزندهاي رزمي عشق  ميهايي نظير بوكس، كشتي و ورزشتجاوزكارانه داشته و به  ورزش

ترين نوع آن، قتل نفس متلك گفتن در خيابان و پيچيده ترين نوع ديگرآزارياز نظر او ساده
ترين به اين شكل مرتب ترين به ضعيفاو با اين مقدمه رفتارهاي ديگرآزارانه را از قوي. است
قتل نفس، اقدام به قتل نفس، جراحت وارد كردن شديد، تجـاوز بـه عنـف، كتـك     «: كندمي

ن و بريدن چوب صندلي، ملحفه، پـرده،  خسارت وارد كردن، چاك داد زدن، نيشگون گرفتن،
 »هاي ديگران، دشنام دادن، متلك گفـتن لباس و ديگر اموال مردم، پاشيدن مركب بر نوشته

)podolsky, 1962: 49( .تـوان عنـوان داشـت كـه     پودولسـكي مـي  يـة  در جهت تكميل نظر
ن اخـتالل  بسياري از افراد ديگرآزار به جهت ترس از گرفتار شدن توسط قانون يا فـاش شـد  

تواند منجر به در خطر افتادن آبرو يـا حتـي بسـتري شـدن     شان نزد مردم، كه ميشخصيتي
كنند اهدافي غيرانساني نظيـر حيوانـات را انتخـاب    مي شان در بيمارستان رواني شود، سعي

اين اقدام اكثراً در ميان روستاييان مبتال به ديگرآزاري، افرادي كه به نوعي به پـرورش  . كنند
اند و يا كودكاني كه امكان بازي با حيوانات برايشان فراهم شده اسـت ديـده   وانات مشغولحي
مورچگـان،  (انگاري والدين در مواجهه با آزار و اذيت و كشـتن حشـرات   مضافاً ساده. شودمي

. شـود عين حال پنهان ماندن اين اختالل مـي  توسط كودكان موجب رشد و در...) ها وپروانه
ها بسياري از تفريحات رايج ميان خردساالن داراي زمينه ديگر آزارانه بوده كه با عالوه بر اين

هـا و  به صدا درآوردن زنـگ خانـه  : براي مثال. شوندتر ميتر و خطرناكگذشت زمان پيچيده
فرار كردن در ساعات استراحت ديگران، پنهان كردن وسايل ضروري افـراد، آسـيب زدن بـه    
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هـاي      و بـازي ...) اسلحه و شمشير و( آميزهاي خشونتبازيبه اسبابها، عالقه شديد عروسك
... دليـل خـواهران و بـرادران و   اي خشن، ضرب و شتم، گاز گرفتن، نيشگون گرفتن بـي رايانه
  .هاي كوچكي از يك اختالل بزرگ باشندتوانند نشانهمي
  
  :داليل ديگرآزاري. 4

ـ        )(Sigmund Freud, 1856–1939 د فرويـد در بررسـي علـت شناسـانه ايـن پديـده، زيگمون
بـا   ايدر نظريـه دارد روانپزشك اتريشي، كه در بيشتر نظرياتش عوامل جنسي را مقـدم مـي  

اي شـود، زيسـت مايـه   ليبيدو يا آنچه شهوت ناميده مـي : معتقد است(libido)  عنوان ليبيدو
ليـت دارد و در فرآينـد   جنسي در نهاد آدمي است كه ميل به بقـا و فاع  - داراي انرژي رواني

اول، در لـب و   ةدر مرحلـ . كنـد سه مرحله را طـي مـي   »پنج سال اول زندگي«تكاملي خود 
در مرحلـه  . بـرد دهان كودك متمركز است، به همين دليل كودك از شير خوردن لـذت مـي  

برد و نهايتاً در مرحلـه سـوم بـه    گيرد و او از دفع لذت ميگاه كودك قرار ميدوم در نشيمن
حال اگـر ليبيـدو در فرآينـد تكـاملي خـود در       .رسدحل اصلي خود يعني اندام تناسلي ميم

آورد و ايـن  مـي  موقعي كه در لب و دندان قرار دارد تثبيت شود كودك به پرخاشـگري روي 
در مقابل آندره . )Freud, 1920: 344( يابدعارضه در دوران بلوغ به شكل ديگرآزاري نمود مي

 مؤثرترين عامل شناس فرانسوي وراثت را مهمروان ،(André, Tridon, 1877-1922)تريدون 
در عصر حجر مردان مجبور بودند تفوق خود را  :داردداند و بيان ميدر ابتال به ديگرآزاري مي

كردنـد  آنان را تسليم مـي  ،كار بردن زور و كتك زدنبه همين دليل با به. بر زنان حفظ كنند
شـود  ر بشر باقي مانده از همان عصر است و نسل به نسل منتقل مـي ديگرآزاري د ةكه زمين

)tridon, 1922: 195( . اين اخـتالل  نيز » هاي روانيراهنماي تشخيصي و آماري بيماري«در
  .دارد مسقيم  ارتباطدر دوران كودكي توسط والدين  آزار ديدن با
  
   :هاي ديگرآزارينشانه. 5

بروز مكرر چهار مورد از مـوارد زيـر   هاي رواني، بيماري بر اساس راهنماي تشخيصي و آماري
بدني  ةرحمان خشونت بي«: از ابتداي بزرگسالي به بعد در تشخيص اين اختالل ضروري است

 و بـار  ديـب خشـونت  أت ،تحقير كردن كسي در حضور ديگـران ، منظور تسلط در يك رابطه  به
دروغ  وار فيزيكي يا روانـي ديگـران   لذت يا تفريح از آز، فرمان است تحتنامعمول كسي كه 

اجبار ديگران بـه انجـام    ،)به ساير داليل  نه(منظور صدمه زدن يا آزار دادن ديگران   گفتن به
 نزديكـان،  فـردي، بـراي  هـاي شـديد    ايجاد محدوديت ،با تهديد و ترساندن جدي آنها كاري
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اســلحه و شــيفتگي بــه خشــونت، صــدمه رســاندن يــا شــكنجه دادن و مجــذوب و مســحور 
  ). (American Psychiatric Association, 1944: 566 »رزمي بودن هاي ورزش

  
   :انواع ديگرآزاري. 6

  :)Mental Sadism(ديگرآزاري ذهني . 1.6
خواهـد كـه   تواند و يا به داليلي نمياي از  ديگر آزاري است كه در آن فرد مبتال، يا نميگونه

هـاي اعمـال ديگرآزارانـه نظيـر خـون،      به تصور صـحنه در اين حالت . به ديگران آسيب بزند
پردازد و با غـرق شـدن   مي... فردي خاص، تجاوز جنسي به ديگران، سوزاندن افراد و ةشكنج

مشـكالتي كـه افـراد    . رسددر خياالت خود و تجسم حاالتي از رنج و درد ديگران به لذت مي
ممكـن اسـت ايجـاد كننـد بـه       مبتال به ديگرآزاري ذهني در صورت تثبيت و عدم پيشروي،

هـا و يـا   نگاري در قالب نوشتار، نقاشي، عكاسي و انتشـار در مجـالت و روزنامـه   صورت هرزه
هاي روانـي  عالوه خطر ابتالي چنين فردي به ديگر بيماريبه .هاي اينترنتي خواهد بودسايت

اپسـند رفتـاري از   اضطراب مرضي، وسواس، پارانويا و در اغلب موارد  عادات ن از قبيل ترس و
  .يابدقبيل خودارضايي به شدت افزايش مي

  
  :(Symbolic sadism) ديگرآزاري سمبوليك .2.6

هـاي  كنـد  از راه نوعي اختالل ديگري آزاري  است كه فـرد در اثـر ابـتال بـه آن سـعي مـي      
خواهـد بـراي اخـراج    از كارمنـد خـود مـي    يسي كهئر«براي مثال  .غيرمتعارف به لذت برسد

 ،نعمـت اللهـي  ( »يابـد دست او را ببوسد و از اين طريق به رضـايت خـاطر دسـت مـي     نشدن
1334 :37 .(  
  

  :)(Real sadismديگرآزاري واقعي  .3.6
پذيرد آزار مسـتقيم و واقعـي افـراد توسـط آزارگـر      آنچه صورت مي ديگرآزاريدر اين نوع از 

ن است كه در مـورد اخيـر، فـرد    تفاوت اين نوع از ديگرآزاري با ديگرآزاري ذهني در اي. است
فقط تصور آزار دادن ديگران را دارد اما در اين نوع، واقعاً نسبت به آزار جسمي و روحي افراد 

تفاوت ديگرآزاري واقعي با ديگرآزاري سبموليك نيز در اين است كـه فـرد   . ورزدمبادرت مي
هاي ايجاد درد جسـمي   نيزمبراي آزار دادن ديگران به شيوه غيرمعمولي روي نياورده و از مكا

مثالً به جاي مجبور كردن ديگران به بوسيدن دستش  .رسدواسطه به رضايت ميو روحي بي
پـردازد يـا بـا    يا به آزار دادن بدن قرباني مي -چنان كه در مثال ديگرآزاري سمبوليك آمد -

 مـورد آزار و اذيـت  گفتار و رفتار خود و قرار دادن افراد در شرايط روحي خاص، روان آنهـا را  
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شناسي جنـايي و اصـوالً حقـوق كيفـري حـائز      شناسي، روانآنچه از منظر جرم .دهدقرار مي
زيـرا   .اهميت است ديگرآزاري واقعي است كه معموالً مصاديق آن، عناوين مجرمانه  هسـتند 

ي هـاي درونـي و  در ديگرآزاري ذهني، رفتار مجرمانه فرد منحصر به اوهام، خياالت و انگيـزه 
هـاي غريبـي را   در ديگرآزاري سمبوليك نيز فـرد عمـدتاً راه  . يابداست كه نمود خارجي نمي

گزيند كه معموالً نه تنها مجرمانه نيسـتند، بلكـه در راسـتاي ارتبـاط     براي كسب لذت برمي
عقالني با كسب لذات حيواني و شهواني نيز قـرار ندارنـد و فـرد بـه علـت انحـراف ذهنـي و        

 ةفـردي كـه از ديـدن سـرف    «همانند . يابدربط به ارضا دست مياي بيلهأمساخالقي خود از 
  .)Schäfer, 2012: 263( »است رسيدهبيماران مسلول به ارضا مي

  
  :انواع ديگرآزاري واقعي. 7

  :جنسي - جسمي .1.7
گيـرد و  در اين نوع از ديگرآزاري تمامي اقدامات آزارگرانه با هدف ارضاي جنسي صورت مـي 

تواننـد  جنسي مي -اقدامات ديگرآزارانه جسمي. دهندجسم قرباني را هدف قرار مي اًمستقيم
نفسه اقدامي جنسي باشند مثل تجاوز به عنـف، يـا  غيـر از آن، هماننـد آسـيب زدن بـه       في

هـاي جسـمي   هاي جنسي افراد و يا نهايتاً ايجاد درد از طريق كتك زدن و ديگر آسـيب اندام
از آنجايي كه افراد نسبت به حريم جنسـي خـود از حساسـيت    . سيهمزمان با يك رابطه جن

تواند عالوه بر مشكالت جسمي و افزايش ريسك هرگونه آسيب و آزار مي فراواني برخوردارند،
ها، تبعات روحي و اجتماعي شديدي دربرداشته باشد كـه فـرد قربـاني بـراي     ابتال به بيماري

با زاري و درخواست عدم انجام چنين اقداماتي از فـرد   مأاجتناب از آنها معموالً به التماس تو
 .آورنـد پردازد كه اين اعمال بيشترين حد ارضا را براي ديگرآزار بـه ارمغـان مـي   ديگرآزار مي

خود سطح ديگري  ةمضافاً آزارگر با عدم توجه به درخواست قرباني و انجام رفتارهاي وحشيان
  . كنداست تجربه مي از رضايت را كه برآمده از ارضاي حس قدرت

  
  :غير جنسي - جسمي .2.7

شود، اما ايـن اقـدامات   در اين نوع از اختالل، ديگرآزار از ديدن درد كشيدن ديگران ارضا مي
ضرب و جرح، شـالق زدن، سـوزاندن بـدن     از قبيلرفتارهايي  .داراي ماهيت جنسي نيستند

-جوش يا اسيد و ديگر اقدامات رنجقربانيان، فرو بردن ميخ و سوزن در بدن آنها، ريختن آب 

اما رفتارهـاي ديگرآزارانـه جسـمي     .هاي بارز اين نوع از ديگرآزاري هستندآور جسمي نمونه
غيرجنسي هميشه شامل موارد وحشتناك و حادي كه عنوان شـد نيسـت، بلكـه در جريـان     

اد بسـياري بـود   توان شاهد مصاديق  اين نوع از ديگرآزاري در رفتار افرزندگي روزمره نيز مي
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اجتنـاب از غـذا دادن بـه    . بودن رفتارهايشان به اثبـات نرسـد  ) ديگرآزارانه(گاه كه شايد هيچ
زنداني توسط پليس، شير ندادن مادر بـه فرزنـد، عـدم اجـازه بـه كودكـان بـراي رفـتن بـه          

حـس نكـردن كامـل دنـدان     دستشويي توسط معلم، تنبيه بدني نامتعارف توسط والدين، بي
هـاي   تمامـاً مثـال  ... دان پزشكان، رفتارهاي وحشيانه در جريان مسابقات ورزشـي و توسط دن

هـايي از ابـتال بـه     توانند  نشـانه ها وجود دارند و ميانسان ةاي هستند كه در اطراف همساده
  .مساعد براي اين اختالل شخصيتي باشند ةديگرآزاري در افراد و يا وجود زمين

  
  :جنسي - روحي .3.7
اي از ديگر آزاري است كه در آن ديگرآزار، بدون ورود بـه بعـد جسـماني آزار و اذيـت     شاخه

 - ديگـرآزاري روحـي   .كند روح و روان  قربـاني را مـورد آزار و شـكنجه قـرار دهـد     سعي مي
جنسي يا  توسط آزارگر و  با  استفاده از بيان كلمات ركيك و مسائل جنسـي،  وارد نمـودن   

د به تجاوز جنسي، تصوير برداري غيراخالقي و تخريـب روح و روان  هاي ناموسي، تهديتهمت
رسد يا توسط فـرد قربـاني، بـا  وادار نمـودنش بـه بيـان       قرباني از طرق مذكور  به كمال مي

ايـن نـوع از ديگـرآزاري در    . گيـرد كلمات ناشايست يا تعريف مسائل غيراخالقـي شـكل مـي   
هـاي رايـج   از نمونـه . جنسي نيـز بشـود   - ميتواند منجر به ديگرآزاري جسصورت تداوم مي
-توان به ساديسم خياباني كه اصطالحي رايج بـراي مزاحمـت  جنسي مي - ديگرآزاري روحي

هاي سخيف و الفاظ ركيـك ايجـاد   هايي است كه در خيابان براي بانوان با استفاده از شوخي
  .و مزاحمت تلفني با الفاظ جنسي  اشاره كرد شودمي
  

  :غير جنسي -روحي  .4.7
ترين انـواع ديگـرآزاري اسـت كـه در آن ديگـرآزار بـه آزار       ترين و در عين حال سادهاز شايع

جـويي افراطـي، فحاشـي، خـواركردن در مقابـل      روحي و رواني افراد از طريق تمسخر، عيـب 
دليل بر سـر كودكـان و زنـان،    تهديد به ارتكاب جرائم گوناگون عليه فرد، داد زدن بي جمع،
آوري براي آنـان  ترسند يا يادآور خاطرات عذابهايي كه از آن ميدادن افراد در موقعيتقرار 

آميز بر درب منـزل  توان به نوشتن الفاظ توهينهاي آن مياز بارزترين نمونه .پردازداست مي
اين نـوع از ديگـرآزاري    .هاي تلفني بدون استفاده از الفاظ ركيك اشاره كردافراد يا مزاحمت

واند به صورت نوشتار يا سخنراني عمومي نيز آشكار شود، به نوعي كه فـرد ديگـرآزار بـا    تمي
اســتفاده از ســتون روزنامــه يــا تريبــوني كــه در اختيــار دارد بــه تحقيــر، اهانــت و نقــدهاي 

اي با هدف آزار افراد بپردازد يا در قالب كلمات، نسبت به رنج و آزاري كه به فرد غيرمنصفانه
 مفهومي كه امروزه به ژورناليسـم ديگرآزارانـه   - ي وارد شده ابراز خرسندي كنديا گروه خاص



 

 

59  

اری  ی آز ای د ودی 
 

)(Sadistic journalism اين موارد معموالً پشت عناويني مثـل صـراحت، نگـاه     -.شهرت دارد
  . مانندپنهان مي... منتقدانه و

  
  :)(les crimes Sadiqueجرائم ديگرآزارانه . 8

 Alexander)را براي اولين بار بـه الكسـاندر الكاسـاني    ) رانهجرم ديگرآزا( استفاده از عبارت

lacassagne, 1843 –1924)  او ايـن عبـارت را    .دهندشناس مشهور فرانسوي نسبت ميجرم
 vacher(ميالدي در كتابي بـا عنـوان واشـه شـكافنده و جـرائم ديگرآزارانـه        1899درسال 

l’éventreur et les crimes sadiques(  د ژوزف واشـه  كه در مـور) Joseph vacher, 1869– 

شود كه جاني در آن قاتل سريالي فرانسوي نوشت به كار برد و به جرائمي اطالق مي  ) 1898
زند كه بيشترين رنج را آميزي دست ميهاي وحشيانه و خشونتبا هدف كسب لذت به روش

همگان به يـاد جرائمـي    شودوقتي از جرائم ديگرآزارانه صحبت مي. براي قرباني داشته باشد
افتند، اما اين جـرائم منحصـر بـه ايـن مـوارد      مي... عليه اشخاص نظير قتل و ضرب و جرح و

نيست و بسياري از جرائم  عليه اموال و مالكيت و جرائم عليه امنيت و آسايش عمـومي نيـز   
 ،رنج فرداصوالً هر جرمي كه در راستاي كسب لذت از «. باشندمصداق جرايم ديگرآزارانه مي

وقوع بپيوندد و روشي براي ارضاي جسمي، روحي و رواني فردي قـرار گيـرد را   يا جماعتي به
 ,Mc Cartney(» توان مبتني بر اختالل شخصيت ديگرآزاري دانست و ديگرآزارانه خواندمي

توان هر جرمـي را  نكته بسيار مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه نمي  .)11 :2012
توان هر دهد، ديگرآزارانه دانست، چنانكه نميظر به اينكه در هر صورت ديگري را آزار ميبا ن

. افتـد را نيـز ديگرآزارانـه محسـوب نمـود     رحمي و خشونت اتفاق ميجرمي كه در نهايت بي
شود كه دليل ارتكاب آن ارضا و لذت مجرم بـوده و بـا هـدف    جرمي ديگرآزارانه محسوب مي

و اصوالً جرمي كه فقط به شكل ديگرآزارانه باشد وجود ندارد، بلكـه ايـن   ديگري انجام نشود 
اند كه به علت انطباق با عناصر تعريف اين جرائم روي ديگر بعضي از عناوين معمول مجرمانه

-نظـر مـي  به عالوه بر خالف آنچه در ظاهر بـه . گيرنداختالل شخصيتي، ديگرآزارانه لقب مي

زوماً با فعل مثبت همراه نبوده و به صـورت تـرك فعـل نيـز قابـل      جرائم ديگرآزارانه ل«رسد، 
كه با تحميل رنج و آزار موجبات ... غذا، دارو و همانند قتل در اثر عدم رساندن آب،. اندتحقق

  . )Horvitz, 2000: 151(» آوردارضاي ديگرآزار را پيش از كشته شدن فرد فراهم مي
  
  :انهمسئوليت كيفري در جرائم ديگرآزار. 9

زيرا به حكم عقل ممكن نيست كه فردي به طور غيرعمد، . اندجرائم ديگرآزارانه لزوماً عامدانه
اما شايد بتوان به اين حكم كلي، دو ايـراد  . اما با هدف كسب لذت و ارضا مرتكب جرمي شود
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مجرمانـه اسـت كـه در ايـن      شـود، اوالً  فرد نداند كه آنچه موجب لـذت او مـي  : را وارد نمود
حـالتي را بشـود تصـور    : ثانيـاً . ورت مصداق جهل به حكم بوده، چنين ادعايي منتفي استص

ناپذير و ميل  غيرقابل توقفي، دست بـه ارتكـاب   نمود كه فرد بر اساس چنان كشش مقاومت
يابـد،  در مورد اخير آنچه اهميـت مـي  . جرم بزند كه در حين ارتكاب از حال خود غافل باشد

با اسـتناد   از علل رافع مسئوليت كيفري است؟ ل شخصيت ديگرآزاري،اين است كه آيا اختال
ال را مورد بررسي قرار ؤتوان پاسخ به اين سمي )1392(قانون مجازات اسالمي  149ماده  به
  :داد

نحـوي كـه   هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختالل رواني باشد بـه   -149ماده 
  .و مسئوليت كيفري ندارد شود مينون محسوب فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مج

گـذار در قـانون جديـد، اخـتالل روانـي را وارد بـر        شود قـانون طور كه مشاهده ميهمان
بـراي آن حكـم بـه رفـع      تعريف جنون دانسته و به شـرط زايـل نمـودن قـوه تميـز و اراده،     

وارد اخـتالل  پيش از اين گفته شد كـه ديگـرآزاري يكـي از مـ     .مسئوليت كيفري داده است
به اين معنا كـه نمايـانگر نـوع خاصـي از     . هاي اختالل رواني استشخصيت و از زيرمجموعه

بنابراين با توجه به . باشدآيد، ميثير شرايط نادرست رواني به وجود ميأرفتار افراد كه تحت ت
تـوان قائـل بـه عـدم مسـئوليت كيفـري       دهـد، مـي  تعريفي كه ماده فوق از جنون ارائه مـي 

هـاي مجرمانـه ديگـرآزاران در    چيزي كه شايد در عمل با نظر به پيچيـدگي  .يگرآزاران شدد
البتـه   .با مشكل مواجه شـود ... ، انتخاب آگاهانه وسايل وهاي عملها و شيوهريزي نقشهطرح

هاي در كشورهاي ديگر نيز كمابيش رويكردي مشابه نسبت به مسئوليت كيفري در  بيماري
 فـردي بـه نـام    به دنبال ماجراي مشهورميالدي  1843سال  از براي مثال، .رواني وجود دارد

 با شليك به سوي نخست وزير انگلستان، سـر رابـرت پيـل    كه ،Mc Naughton)( تنومك نا
(sir Robert peel)     منشي او را كشت و چون علت اين قتل را بيمـاري روانـي وي تشـخيص

مورد پـذيرش  انگلستان  فري بيماران رواني درعدم مسئوليت كي دادند از مجازات معاف شد،
 les normes( عمومي عرفمطابق با  بيمار روانيعدم مسئوليت  فرانسه، در كشور. قرار گرفت

communautaires(   اگـر فـردي در   «: شده و در قانون جزايي اين كشور آمده است پذيرفته
ل رفتار، درك و بصيرت خود ثير بيماري رواني يا عصبي باشد كه كنترأجنايت تحت ت ةلحظ

.  Nouveau Code pénal, article, 122-1)( »را از دست بدهد داراي مسئوليت كيفري نيست
ميالدي براي تشـخيص   1960در سال   )American law institute( انستيتوي حقوق آمريكا

مـورد  كـا  امريهاي ايـاالت متحـده   را پيشنهاد داد كه هم اكنون نيز در دادگاه معياريجنون 
 ،به علت ابتال به يـك بيمـاري روانـي    ،هرگاه فرد در زمان ارتكاب جرم :گيرد استفاده قرار مي

فاقد توانايي اساسي براي درك مجرمانه بودن عمل خـود و يـا منطبـق نبـودن رفتـارش بـا       
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بـه شـرط آنكـه جرمـي كـه      . شـود  فاقد مسئوليت جزايي شناخته مي ،مقتضيات قانون باشد
اختالالت روانـي   در كشور سوئد «. قيماً در ارتباط با آن بيماري رواني باشدمرتكب شده مست

 بخشـي از  از تحمـل مبـتال بـه ديگـرآزاري    مجـرم  و  شـده از كيفيات مخففه جرم محسـوب  
تواند مجرم مبتال به قاضي مي در كشور آلمان،. يابدنجات ميمجازات تعيين شده براي جرم 
حـال  . )Schopp,  2009: 397(» بيمارستان رواني بفرسـتد  ديگرآزاري را به طور نامحدود به
هوم جرم ديگرآزارانه و وضعيت مسـئوليت كيفـري در آن    فكه مفهوم ديگرآزاري، انواع آن، م

، جا دارد به بررسي جرائم ديگرآزارانه عليه اشخاص، اموال و مالكيت و امنيـت و  شد مشخص
  .آسايش عمومي پرداخته شود

  
  :رانه عليه اشخاصجرائم ديگرآزا. 10

ـ  ةتوان به دو دستجرائم ديگرآزارانه عليه اشخاص را مي جسـمي و جـرائم    ةجرائم ديگرآزاران
  :شودروحي تقسيم كرد كه در ادامه به هر دو مورد پرداخته مي ةديگرآزاران

  
  :جسمي عليه اشخاص ةجرائم ديگرآزاران .1.10

  : باشدزير مي جسمي عليه اشخاص داراي مصاديق ةجرائم ديگرآزاران
   :قتل ديگرآزارانه .1.1.10

قتل كشتن يك انسان به صورت عمد يا غيرعمد است كه نوع عمد آن مي تواند ديگرآزارانـه  
به اين صورت كه فردي با انگيزه كسب لذت، اقدام به كشتن افراد كرده و از ديدن رنـج  .باشد

يل موجهي بـراي كشـتن آن افـراد    خون به ارضا برسد، بدون آنكه دل ةو درد آنها و يا مشاهد
رسـند اصـطالحاً خـون    به آن دست از ديگرآزاران كه با ديدن خون به ارضا مـي . داشته باشد

هاي عميـق بـر   اين دسته از افراد با ايجاد بريدگي .شودنيز گفته مي  )Sanguinaire(دوست 
-در قتـل  .يابنـد ايستند و از آن به اوج لذت دست ميريزي ميجسم قرباني به تماشاي خون

كنـد كـه هـر روز    بخشي بـدل مـي  هاي ديگرآزارانه، فرد جان دادن افراد را به سرگرمي لذت
به همين دليل با هدف كسب لذت روز افزون به جنايـات   .كندبيشتر شوق آن را احساس مي

هاي سريالي نيز بـا افـرادي مـواجهيم كـه هـيچ چيـز       در جريان قتل. زندبيشتري دست مي
آورنـد،  ريزي و جان دادن ديگران به دست ميجايگزين لذتي كه از ديدن زجر، خونبرايشان 

هاي اكثر قتل. كنندهاي پياپي ميشود و به همين دليل بدون هيچ هراسي اقدام به قتلنمي
گيرند كه بيشـترين رضـايت را بـراي او    سريالي هر قاتل، معموالً با روش مشابهي صورت مي

 lust) هـاي ديگرآزارانـه، قتـل شـهواني    اي از قتـل كي قانوني به زنجيرهدر روانپزش .دربردارد

murder) چنان كه گويي افراد توسط حيواني درنده يكي پس از ديگـري  «. شودنيز گفته مي



 

     
 ی 

 وق
ژپونا

    /
تان   

،  ھار و 
ره  اول

ارم، ما
سال ھ

١٣٩٢  

62  

در اينجا با شهوتي در درون يك انسان مواجهيم كه او را به حركتي  .اندمورد حمله واقع شده
مردم واداشته است و قاتل همانند سربازي همواره مشغول  بدون توقف در جهت از بين بردن

فرمانبرداري از اين حس شيطاني است، شهوت در آخر آن سرباز را به ورطه نـابودي خواهـد   
 »كشاند، اما معلوم نيست كـه تـا آن زمـان چنـد نفـر قربـاني ايـن سـرباز و فرمـانروا شـوند          

Winsley, 2012: 99) (.   
 

  : sadistic cannibalismزارانه خواري ديگرآآدم .2.1.10
-به خوردن گوشت انسان توسط فرد مبتال به ديگرآزاري، با هدف رسيدن بـه اوج لـذت، آدم  

از  خواري آنقدر دور از طبع انساني است كه شايد در هيچ يكآدم .خواري ديگرآزارانه گويند
قوانين جزايي كشورها صحبتي از آن به ميان نيامـده باشـد و معمـوالً هـم در كنـار جـرائم       

 criminal( خواري جنايياما اصطالح آدم .افتداتفاق مي... ديگري مثل قتل و ضرب و جرح و

cannibalism(    ايتغذيـه   ةرايج بوده است و معموالً آن را بـه چهـار دسـت  )Gastronomic 

cannibalism( ، جنســيsexual cannibalism)(، ــاجمي و  )aggressive cannibalism( ته
جنسـي و تهـاجمي آن    اي،نوع تغذيـه  كنند كهتقسيم مي )Spiritual cannibalism(معنوي 

  :گيرندتواند ديگر آزارانه باشد كه مورد بررسي قرار ميمي
 

   :ايخواري تغذيهآدم 1.2.1.10
ن با بريدن گوشت بدن انسـان و خـوردن آن بـه صـورت     خواري ديگرآزارانه، لزوماً همزماآدم

باشـد كـه در مـورد اخيـر،     اي مـي خـواري تغذيـه  حالت ديگر آن به صـورت آدم . خام نيست
كند و هر ديگرآزار با نگه داشتن اعضاي بدن افراد در منزل خود اقدام به پخت غذا با آنها مي

دام به ربودن افراد جديد و بريـدن اعضـا   رسد، اقزمان كه اين مواد غذايي انساني به پايان مي
  .كندبدنشان مي

  
  :خواري جنسيآدم. 2.2.1.10

خواري ديگرآزارانه، فرد با خوردن اعضاي بدن انسان به ارضا جنسي دسـت  در اين نوع از آدم
قاتل سريالي اوكرايني كه  )(Andrei Chikatilo, 1936-1994همانند آندره چيكاتيلو . يابدمي

هاي غيراخالقي و خشن با هدف ارضا، كه توانايي انجام آن را بـه صـورت   يدن فيلمبعد از د«
  .)Martingale, 1999: 143( »دكرطبيعي نداشت اقدام به آدم خواري مي
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  :خواري تهاجميآدم. 3.2.1.10
خواري تهاجمي با هدف ترساندن هر چه بيشتر قرباني و ايجاد حس تسليم بـودن كامـل   آدم

خواري جنايي، معموالً ديگرآزار بـا خـوردن بخـش    در اين نوع از آدم .گيردميدر وي صورت 
آدم خواري تهـاجمي  «. بردكوچكي از بدن فرد او را به وحشت انداخته و از اين كار لذت مي

هايي از گوشت بازو، ران و يا  قطع انگشتان قربـاني و خـوردن آنهـا    معموالً با  بريدن قسمت
  .)Dow, 2001: 79(» همراه است

  
  :ضرب و  جرح ديگرآزارانه .3.1.10

شـود كـه بـدون دليـل مشخصـي نظيـر دشـمني،        ضرب و جرحي ديگرآزارانه محسوب مـي 
هـاي بـدني، اشـياي    ضـربه  ةوسيلپذيرد و فرد در آن با ايجاد آزار بهصورت مي... عصبانيت، و

هـاي  بارزترين نمونـه  از .رسدسخت يا برنده نسبت به ديگران و مشاهده رنج آنها به ارضا مي
فرانسـوي اشـاره   ) (Lennard duillot توان به قضيه لنـارد دويـو  ضرب و جرح ديگرآزارانه مي

در فرانسـه، بـه چنـد نفـر از      1998كه در جريان برگزاري جام جهاني فوتبال در سـال   كرد
يس در شـهر پـار   (Stade de France)تماشاگران فوتبال در حوالي ورزشگاه استاد دو فرانس 

وي پـس از   .نوشيدني مضـروب سـاخت   ةحمله كرد و آنها را به وسيله ضربات مشت و شيش
نهايتاً يك تيم متخصص  .دستگيري توسط پليس با هيجان به تشريح اعمال خويش پرداخت

» بـر اقـداماتش تشـخيص دادنـد     مـؤثر با معاينه وي اختالل شخصيت ديگـرآزاري را عامـل   
)Seline, 2012: 80(.  
  

  :تجاوز به عنف ديگرآزارانه .4.1.10
است كه بـه معنـاي انجـام عمـل جنسـي بـدون        پزشكي قانونيدر ز جنسي اصطالحي تجاو

ديگرآزارانه، انجام عمل جنسي فرد يا افرادي  بـه منظـور   تجاوز جنسي  .باشدرضايت فرد مي
لذت بردن از رنج و ناراحتي قرباني و نه اشتياق به خود عمل جنسي است و قاتلين سـريالي  

هاي طوالني مدت نسبت به محكوميني با زندانيان محكوم به حبس«نسبت به قربانيان خود، 
به  يابي و تسلط نسبترهاي فقير با دستديگرآزا« )Mattin, 2012: 32(» هاي سبكمجازات

اي دسـت  به چنين جنايت ديگرآزارانـه  )Tavarnier, 2012: 51(» ثروتمندان يا فرزندان آنها
ميالدي در كشور امريكا پيرامون تجاوز بـه   2012كه در سال   در يكي از تحقيقاتي .زنندمي

و حتـي   زارانه بوده اسـت مورد آن ديگرآ 5تجاوز،  10مشخص شد از هر  عنف صورت گرفت،
  .)Abele, 2012: 87( اندجنسي براي متجاوز نداشته ةترين جاذببسياري از قربانيان كوچك
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باشند جرائم ديگرآزارانه جسمي عليه اشخاص داراي نمودهاي اجتماعي گوناگوني نيز مي
يـت  بـه جهـت اهم   كه جا دارد پيش از پرداختن به جرائم ديگرآزارانه روحي عليه اشـخاص، 

فراوانشان در زندگي روزمره و امكان ايجاد مشكالتي جدي و غيرقابل جبران، مـورد واكـاوي   
  .قرار گيرند

  
   :جسمي عليه اشخاص ةنمودهاي اجتماعي جرائم ديگرآزاران. 5.1.10

   :)Sadistic child abuse(مبتني بر اختالل ديگرآزاري  آزاريكودك. 1.5.1.10
مي يا جنسي به كودكان براي رسـيدن بـه كسـب لـذت را     تحميل هر گونه زجر و درد جس«

 لاطفـا . )Aluma, 2011: 30( »داننـد آزاري برآمده از اختالل شخصيت ديگرآزاري ميكودك
هـاي اجتمـاعي همـواره در معـرض     به علت ضعف جسماني و ناآگاهي نسبت بـه ناهنجـاري  

  .آزاران هستندارتكاب جرائم گوناگون قرار دارند و يكي از اهداف هميشگي ديگر 
  

  : (Sadistic spouse abuse)همسرآزاري مبتني بر اختالل ديگرآزاري. 2.5.1.10
بـه  . افتـد خانه اتفاق مـي  ةهمسرآزاري، يكي از بارزترين انواع ديگرآزاري است كه در محدود

دليل نسبت بـه همسـر خـود و يـا اقـدامات      اين معنا كه فرد به وسيله ايراد ضرب و جرح بي
 در جهـان را  قربانيان خشونت خانگي از درصد 90حدود «. رسدجنسي به رضايت ميآور رنج

درصد رفتارهاي آزاردهنده  48دهند كه بيش از تشكيل ميمردان را درصد  10زنان و حدود 
مبتنـي بـر اخـتالل    آميـز عليـه مـردان،    درصد رفتارهـاي خشـونت   35عليه زنان و بيش از 

  .)Lanner, 2010: 129(» شخصيت ديگرآزاري هستند
  

  :  (Sadistic disabled abuse )اختالل ديگرآزاري آزاري مبتني برمعلول. 3.5.1.10
شود كه در هر دو نـوع، معلـولين بـه    ها به دو نوع جسمي و ذهني تقسيم ميمعلوليت انسان

 .شـوند هاي مطلوبي جهت بزهكاري ديگرآزارانه تبديل مـي پذيري فراوان به سوژهعلت آسيب
و عـدم توانـايي   مقابله  ةلين ذهني به علت عدم توانايي در تشخيص خطر و انتخاب نحومعلو

در آگاه كردن ديگران و معلوالن جسمي بـه علـت عـدم توانـايي مطلـوب در دفـاع از خـود،        
-در بسياري از آسايشگاه. گيرندميار هاي جنسي و جسمي قرمعموالً به سادگي مورد آسيب

... هـاي ورزشـي ويـژه معلـولين و    مدارس اسـتثنايي، باشـگاه   هاي معلولين ذهني و جسمي،
زننـد كـه بسـياري از ايـن     ديگرآزاران بسياري با هدف ارضاي خود دست به آزار معلولين مي

گيري به سادگي به اقـدامات تربيتـي مرسـوم تعبيـر     مانند و يا در صورت پيموارد پنهان مي
  . شوندمي
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   (Sadistic elder abuse): تالل ديگرآزاريسالمندآزاري مبتني بر اخ. 4.5.1.10
سالمندآزاري برآمده از اختالل شخصيت ديگرآزاري،  فعل يا ترك فعلي اسـت كـه موجـب    «

 :Hildreth, 2012( »ايجاد رنج در سالمندان شده و رضايت دروني يك ديگرآزار را رقم بزنـد 

هـاي حركتـي   و دشـواري ها سالمندان عموماً به علت مشكالت جسمي ناشي از بيماري. )65
قادر به دفاع از خويشتن نيستند، مضافاً باال بودن شاخص ترس و تهديدپذيري در سالمندان 

بـه   .كنـد دفاعي در برابر خواست افراد مبتال به ديگرآزاري تبديل مـي آنها را به موجودات بي
ار سـالمندان بـه   عمومـاً آز  .توان مشكالت ذهني از قبيل آلزايمـر را نيـز افـزود   موارد باال مي

جنسي  ةو بعضاً ضرب و شتم است و به علت عدم جاذب -نظير تحقير -صورت روحي و رواني
اما در سالمندآزاري مبتني بر ديگرآزاري از آنجايي كه تنها . گيرندكمتر مورد تجاوز  قرار مي

رو به  هدف ديگرآزار، ايجاد رنج و عذاب براي طرف مقابل است، مي توان با تجاوز جنسي نيز
  . رو شد
  
  :جرائم ديگرآزارانه روحي عليه اشخاص .2.10

جرائمي هستند كه در آنها فرد با هـدف رسـيدن بـه     جرائم ديگرآزارانه روحي عليه اشخاص،
ايـن  . كندارضا و كسب لذت اقدام به آزردن روان اشخاص از طريق رفتار، گفتار يا نوشتار مي

ـ      ه جـرائم ديگرآزارانـه جسـمي عليـه اشـخاص      جرائم از شيوعي بـه مراتـب بيشـتر نسـبت ب
زيرا آرامش ذهنـي افـراد را   . توان براي آنها خطرات كمتري در نظر گرفتبرخوردارند اما نمي

توانند منجر به ايجاد اختالالت شديد روحي و ابـتال بـه   مي ادامهكنند و در صورت مختل مي
كـه دارنـد در اصـل دردپـذيري      هـايي رغـم تفـاوت  ها عليانسان.  امراض رواني در فرد شوند

ها با اندك شـدت و  اند و آنچه براي يك انسان دردآور است براي تمام انسانجسمي مشترك
زيرا وضـعيت روحـي هـر    . تري داردضعفي دردآور است، اما آزار روحي افراد وضعيت پيچيده

ه ديگران فرد مرهون تجربيات، حوادث، محيط و ادوار گوناگون زندگي اوست و قابل تسري ب
تر بوده اما انگاري نيز، تشخيص آزار جسمي يك فرد، نوعي و به طبع سادهدر جرم .باشدنمي

گـاهي ديـدن  يـك    . تشخيص آزار روحي افراد، شخصي و از دشواري زيادي برخوردار اسـت 
تصوير خاص، شنيدن يك قطعه موسيقي، يا هر عامل ديگري كه بتوان تصور كرد، براي يك 

در . اي دردناك بوده و ممكن است فردي با استفاده از آنها او را را رنج دهداطرهفرد يادآور خ
بـا ايـن    .آور نيسـتند صورتي كه همين اقدامات براي ديگر افراد جامعه به هيچ عنوان عـذاب 

انگـاري ندارنـد و جـرائم    اوصاف بسياري از اقدامات آزاردهنده روحي عليه افراد قابليت جـرم 
اصوالً قانونگـذاران نيـز در كشـورهاي     .باشندنيز از تنوع كمي برخوردار ميروحي عليه افراد 

پردازند كه قابليت اثبـات بيشـتري دارنـد و از مـوارد     انگاري مواردي ميمختلف فقط به جرم
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در ادامـه بـه بررسـي مصـاديقي از جـرائم روحـي عليـه اشـخاص         . نمايندنظر ميديگر صرف
ـ   ا اخـتالل شخصـيت ديگـرآزاري هسـتند و مـورد توجـه       پرداخته خواهد شد كه در پيونـد ب

  .                                                                                    اندقانونگذاران نيز قرار گرفته
  

  :توهين ديگرآزارانه .1.2.10
يـا سـببي بـراي     شود كه ديگرآزار بدون آنكه از فرد مقابل ناراحت باشد،به توهيني گفته مي

توهينش وجود داشته باشد، با هدف خرد كردن شخصيت فرد و احساس لذت از ايـن اقـدام،   
تــوان در مزاحمــت خيابــاني و تــوهين بعضــي از تــوهين ديگرآزارانــه را مــي .فحاشــي كنــد

هاي سواري در حال عبور نسبت به بانوان، نوشتن عبـارات ركيـك و   موتورسواران يا اتومبيل
دليـل در  آميـز بـي  هاي ديگران و نوشتن مطالـب تـوهين  درب منازل يا اتومبيلناشايست بر 

هاي جسمي نيز آميخته بـه  به عالوه بسياري از ديگرآزاري .ها يا محيط مجازي يافتروزنامه
تقريباً در تمـامي مـوارد تجـاوز بـه عنـف ديگرآزارانـه       «. توهين مبتني بر ديگرآزاري هستند

هـا  ثير ايـن تـوهين  أشود كه گاهي ترو ميدليلِ متجاوز روبهو بي هاي ركيكقرباني با توهين
  Spohn, 1992: 15). ( »كمتر از آن عمل ناشايست نيست

  
  :هديد ديگرآزارانهت .2.2.10

آيند يا ارتكـاب جرائمـي   تهديد ديگرآزارانه به معناي ترساندن ديگران از ايجاد وقايع ناخوش
گيـرد و  دن از تـرس و استيصـال ديگـران صـورت مـي     بر عليه آنان است كه با هدف لذت بر

تواند شفاهي تهديد ديگرآزارانه مي .شودديگرآزار با تكرار اين اقدامات هر چه بيشتر ارضا مي
. و به صورت رودررو باشد، يـا غيرمسـتقيم و بـه شـكل مزاحمـت تلفنـي بـه وقـوع بپيونـدد         

نامه، پيام كوتـاه، نامـه الكترونيكـي    همچنين قابليت ارتكاب به صورت نوشتار را نيز در قالب 
. رنـج، درد و تـرس ديگـران اسـت     ةآنچه براي يك ديگرآزار اهميت دارد مشاهد. داراست... و

 .شودپس تا وقتي كه واكنشي از فرد تهديد شده مشاهده نگردد حس رضايت او برانگيخته نمي
لوم، واكنش نشان دادن نسبت به ترين راه مقابله با تهديدي با ماهيت نامعبه همين دليل اشتباه

  .هاي قانوني استآن و بهترين راه مقابله، اطالع دادن به نيروي پليس و پيگيري با روش
  

  :مزاحمت تلفني ديگرآزارانه .3.2.10
در جايي كه مزاحمـت   .تواند هدف يا وسيله باشدمزاحمت تلفني از آن جرائمي است كه مي

شخصي، كينه يا مواردي از اين دست مواجهيم،  خصومت تلفني وسيله است، معموالً با وجود
 .گيرد با يك جرم ديگرآزارانـه مواجـه هسـتيم   اما وقتي مزاحمت تلفني هدف مجرم قرار مي
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تواننـد در آن تبلـور   مزاحمت تلفني جرمي است كه تمامي انواع آزارگري روحـي افـراد مـي   
كننـد،  شروع به فحاشي يـا تهديـد مـي   گيرند و تلفني را مي ةدليل شمارافرادي كه بي .يابند

دهنـد، در گوشـي تلفـن موسـيقي،     خبرهاي دروغين از مرگ يا بيماري اطرافيان افـراد مـي  
هـاي از  همگي زمينه .كنندرا پخش مي... هاي ترسناك واصوات حيوانات يا صداهايي از فيلم

  .يگرآزاري را دارندبيماري د
  
  :لكيتجرائم ديگرآزارانه عليه اموال و ما. 11

-در جرائم ديگرآزارانه عليه اموال و مالكيت، فرد ديگرآزار يا از آسيبي كه به اشـياء وارد مـي  

برد، يا با ديدن رنج صاحب آن شيء در مواجهه بـا آسـيب   پنداري آنها لذت مي كند و انسان
ر جـرائم ديگرآزارانـه عليـه امـوال بسـيا     . رسدديدن و نابودي مال متعلق به خود، به ارضا مي

هايي كـه هـدف مجـرم از    تمامي انواع تخريب و سوزاندن اشياء و تمامي سرقت دراند و رايج
بـه عـالوه پنهـان كـردن      .توان ديگرآزاري را احراز نمودآنها، آزار دادن صاحبانشان است مي

هـاي  التحريـر و كتـاب  وسايلي كه براي افراد داراي ارزش معنوي هستند يـا برداشـتن لـوازم   
هـايي از اخـتالل شخصـيت    آموزان نيز داراي زمينـه ها در ميان دانشمكالسيدرسي مهم ه

اينكه لزوماً افراد مبتال به ديگرآزاري عليه اموال، بـه جرائمـي بـر عليـه     «. ديگرآزاري هستند
چنين  ةاشخاص دست بزنند مشخص نيست، اما جان انسانها آنقدر اهميت دارد كه با مشاهد

آمـد كـه    رپـيش تـ  . )Almarez, 2011: 39( »او حساس شدفردي نسبت به حالت خطرناك 
جرمي كه صرفاً ديگرآزارانه باشد وجود ندارد و تمامي جرائم نيـز داراي ماهيـت ديگرآزارانـه    

جرائم عليه . توانند روي ديگرِ بعضي از جرائم عادي باشندبلكه جرائم ديگرآزارانه مي. نيستند
تـوان حـالتي را   براي مثال در جرم كالهبرداري مـي  .اموال نيز از اين قاعده مستثني نيستند

تـوان  تصور نمود كه فردي با هدف ايجاد زجر در ديگري اين كار را انجام دهد، اما نهايتاً نمي
مضافاً امكان ارتكاب آن با هـدف ديگرآزارانـه    .گفت كه كالهبرداري، جرمي ديگرآزارانه است
با اين پيش فرض در ادامه به جرائمي عليه  .ستهم بسيار كم و نهايتاً در حد تصوري ذهني ا

شود كه داراي بعد ديگرآزارانه هستند و نـه آن جرائمـي عليـه امـوال كـه      اموال پرداخته مي
  .ممكن است فردي با هدف ديگرآزاري مرتكب شود

 
  :تخريب ديگرآزارانه .1.11

ه آنها و رسيدن به آسيب زدن جزيي يا كلي به اموال متعلق به ديگران با هدف تحميل رنج ب
اند كه نام بـردن  هاي اين جرم آنقدر فراوانمثال. ارضا از اين طريق، تخريب ديگرآزارانه است
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توان مصاديق فراوانـي از آن  از تمامي آنها نامقدور است اما با نگاهي به زندگي روزمره هم مي
 ةسنگ زدن به شيش. مانندپنهان مي... را يافت كه بعضاً تحت عناويني مثل تفريح، شوخي و

همسايگان، پاره كردن رويه صندلي اتوبوس و ورزشگاه و مطـب پزشـك، ايجـاد بريـدگي بـر      
با چاقو و ديگـر اشـياء برنـده، كشـيدن خـط يـا       ...  روي تنه درختان، ميز و نيمكت چوبي و

ها، سوارخ كردن ديوارهاي گچي با خودكار ريختن رنگ و روغن ترمز و اسيد بر روي اتومبيل
و هزاران مثال ديگر مبين نقش پررنـگ اخـتالل شخصـيت ديگـرآزاري در جـرم      ... كليد و و

  .تخريب است
  

  :سرقت ديگرآزارانه .2.11
سرقتي كه در آن انگيزه مالي وجود نداشته باشد و سارق جرم را با هدف رنج دادن مالباخته 

لي كه مقرون به آزار همچنين سرقتي ساده و با هدف ما. انجام دهد سرقتي ديگرآزارانه است
به شرط آنكه ايـن آزار و اذيـت بـا هـدف قـانع      . شوداذيت باشد نيز ديگرآزارانه محسوب مي

اي بـراي لـذت بـردن سـارق بـدل      تر اموالش نباشد و به وسيلهكردن قرباني به تحويل آسان
بسياري از ديگرآزاران به جاي دست زدن به يـك سـرقت بـزرگ بـراي تحميـل رنـج       . گردد
گيرند كه موجب رنـج و كالفگـي   هاي كوچكي ميو مالي به قرباني، تصميم به سرقت روحي

اصوالً سه تفاوت عمده ميان سرقت ديگرآزارانه با جرم معمولي سرقت وجود  .مال باخته شود
اول آنكه در سرقت عادي فرد صرفاً به دنبـال عوايـد مـالي بـوده و اينكـه مالباختـه از       . دارد

تر است اما در سرقت ديگرآزارانـه،  ي سارق بسيار بهتر و اطمينان بخشسرقت آگاه نشود برا
كوشد چيزي را بربايد كه مالباخته فوراً از نبود آن آگاه شود، زيرا آنچه اهميت دارد سارق مي

دومين تفاوت آنكه در يك سرقت مالي، . مشاهده رنج مالباخته و كسب لذت از اين رنج است
سرقت كند كه بيشترين غريبگي را با او داشته باشند تـا امكـان   كند از جايي سارق سعي مي

اش محدودتر گردد اما در سرقت ديگرآزارانه، سـارق بـه علـت    مظنون واقع شدن و شناسايي
كند كه بـه  خواهد به انتظار ديدن رنج مالباخته بنشيند، معموالً فردي را انتخاب ميآنكه مي

هـاي  معمـوالً در سـرقت  . رزش مال ربوده شـده اسـت  سومين تفاوت نيز در ا .او نزديك باشد
كوشد چيزهايي را بربايد كه ارزش مالي بيشتري داشـته باشـند و كمتـر بـه     عادي سارق مي
هاي ديگرآزارانـه، سـارق  بـه    رود كه ارزش معنوي دارند، برعكس در سرقتسراغ اشيايي مي

معنوي فراواني براي قربـاني  رود كه برخالف ارزش مالي كم، داراي ارزش سراغ چيزهايي مي
  . دهدهستند و نبود آنها روح و روان مالباخته را رنج  مي
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  :جرائم ديگرآزارانه عليه امنيت و آسايش عمومي. 12
دار  رغم صحت اين گفته كه تمامي جرائم، امنيت كشـور و آسـايش عمـومي را خدشـه    علي«

-گرفتندمحدوده حقوق جزا قرار نمي ه اگر چنين نبود اساساً به عنوان جرم درك -د سازنمي
طور مستقيم با مفاهيم امنيـت ملـي و آسـايش عمـومي در     ليكن جرائمي وجود دارند كه به

ايـن جـرائم معمـوالً بـا اهـداف متفـاوت        ). 13: 1388 ميرمحمدصادقي،(» باشندارتباط مي
براساس هـيچ كـدام   پيوندند اما نوعي از آنها به وقوع مي... سياسي، نظامي، قومي و مذهبي و

نـوع اخيـر را   . گيردباشد و تنها با هدف ايجاد رضايت براي مجرم صورت مياز موارد باال نمي
جـرائم ديگرآزارانـه عليـه    . توان جرمي ديگرآزارانه عليه امنيت و آسايش عمومي دانسـت مي

ر انواع ترين نوع جرائم ديگرآزارانه هستند زيرا برخالف ديگامنيت و آسايش عمومي خطرناك
دهند، توانايي هـدف قـرار دادن تعـداد    جرائم ديگرآزارانه كه يك فرد خاص را هدف قرار مي

) عليه اموال(يا ) عليه اشخاص(مضافاً محدود به . شماري از افراد يك جامعه را دارا هستندبي
مـان اشـخاص و امـوال زيـادي را در     أتوانند به صـورت تو بودن، نبوده، در صورت ارتكاب مي

رحمـي سـازمان   در اقدامات ديگرآزارانه عليه امنيت و آسايش عمومي با نوعي بـي «. رگيرندب
چنـان كـه قـاتلي    . شويم كه در آن هيچ كس و هـيچ چيـز در امـان نيسـت    يافته مواجه مي

در ادامه بـه   .)Saldic, 2007: 153(» سريالي تمام مردم يك جامعه را در اختيار  گرفته باشد
تواننـد مبتنـي بـر اخـتالل شخصـيت      نيـت و آسـايش عمـومي كـه مـي     آن جرائمي عليه ام
  .شودپرداخته مي. ديگرآزاري باشند

  
  :افروزي مبتني بر ديگرآزاريآتش .1.12

گيرند با بر ترين ابزارهاي در دسترس براي ديگرآزاراني است كه تصميم ميآتش از خطرناك
وزش خاصـي هماننـد سـاخت يـك     زيرا نه به آم .هم زدن نظم اجتماعي به لذت دست يابند

در روانپزشكي، اختالل رواني  .بمب نياز دارد و نه خطر چنداني براي مجرم دربرخواهد داشت
و شـامل  نامنـد  مـي  )(pyromania افـروزي اي وجود دارد كه آن را جنون آتـش شناخته شده

: افروختن حريق به صورت مكرر و هدفمند است كـه خصوصـيات مـرتبط بـا آن عبارتنـد از     
افروزي، شيفتگي، عالقـه يـا كنجكـاوي و    پيش از آتش احساس تنش يا برانگيختگي عاطفي
 Sadistic) افـروز ديگـرآزار  اما يك آتـش  .نشانيهاي آتشمجذوبيت نسبت به آتش و فعاليت

arsonist) افـروزي ديگرآزارانـه ايجـاد حريـق عمـدي بـا هـدف        آتش. وضعيت متفاوتي دارد
لذت و ارضاي جنسي است و ديگر نه از كنجكاوي نسـبت بـه آتـش     رساندن ديگرآزار به اوج

در ايـن مـورد بـا افـرادي      .نشـانان خبري هست و نه از مجذوبيت نسبت بـه اقـدامات آتـش   
مواجهيم كه كامالً از عواقب اقدامات خود آگاهند و براي آنكـه رنـج ناشـي از تـرس، فـرار و      

  .كنندافروزي ميند اقدام به آتشاي از مردم تحميل كنسوختگي را به گروه گسترده
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  :(Sadistic Sabotage) بر ديگرآزاريژ مبتني سابوتا .2.12
اي فرانسوي بوده كه امروزه به معناي تخريب و اخالل گسترده اموال عمومي بـه  سابوتاژ واژه

زبان فرانسه به معناي كفش چوبي است، پس از انقـالب   در Sabot)( سابو ةرود و كلمكار مي
هاي چـوبي را  ي در فرانسه كارگران به منظور ايجاد ضرر براي كارفرمايان ِ ظالم، كفشصنعت

. دادنـد و واژه سـابوتاژ از آن زمـان شـكل گرفتـه اسـت      هاي صنعتي قـرار مـي  داخل دستگاه
سيسات عمومي است، أسابوتاژ معموالً نوعي اعتراض سياسي خشن و فلج كننده نسبت به ت«

خاصـي بـراي از كـار انـداختن تجهيـزات       ةه غرض سياسي يا نظرياما گاهي فردي بدون آنك
تـوان از ايـن كـار داشـت،     كند، تنها تعبيري كه مـي عمومي داشته باشد، اقدام به اخالل مي

  Pouget, 192: 14). (» نوعي ديگرآزاري پيشرفته است
  

  :تروريسم مبتني بر ديگرآزاري .3.12
شود كه جسم و روح و امنيـت افـراد يـك    ه ميتروريسم به اقدامات خشونت بار شديدي گفت

صوالً ماهيت تروريسم سياسي است، هر چند كه در هـر قـالبي   ا .دهدمي جامعه را هدف قرار
اما نوعي از تروريسم نيز وجود  .گيرد مذموم، شايان سرزنش و قابل مجازات استكه قرار مي

حد و مرز هايي  بيز ايجاد آسيبدارد كه داراي بعد سياسي نبوده و تنها با هدف لذت بردن ا
ترين جرمي است كه تروريسم ديگرآزارانه خطرناك«. دهدامنيت يك جامعه رخ مي ةبه پيكر

گيرد، در اينجا صحبت از يك فرد، يك اتومبيل يا حتـي يـك   بر مبناي ديگرآزاري شكل مي
انـد حملـه   رزشنيروگاه بزرگ برق نيست، زيرا به تمامي چيزهايي كه در يك جامعـه داراي ا 

مرز بـين تروريسـم سياسـي و تروريسـم ديگرآزارانـه در      . )Davidson, 2012: 90(» شودمي
طلبي بيمارگونه در نوع ديگرآزارانه آن وجود يك انگيزه سياسي در نوع سياسي و وجود لذت

ايـن   .اما نبايد از وجود ديگرآزاران در ميان گروهاي تروريستي سياسي نيز غافـل شـد   .است
هاي تروريستي سياسي شوند كنند وارد گروهاد يا با تظاهر به يك عقيده سياسي سعي ميافر

با علم بـه بيمـار    - هاي سياسيو از اين طريق به نياز خود پاسخ بدهند و يا توسط تروريست
  .دها را تضمين نماينشوند تا اهداف اين گروهبه خدمت گرفته مي - بودن آنها

  
  :گيرينتيجه. 13

ل شخصيت ديگرآزاري با ايجاد انگيزشي دروني افراد را بـه كسـب لـذت از رنـج و درد     اختال
به نوعي كه فرد مبتال، تنها طريق دسـت يـافتن بـه ارضـاي جسـمي،      . دهدديگران سوق مي

از ايـن رو اخـتالل شخصـيت ديگـرآزاري بـا       .يابدجنسي و روحي خود را در آزار ديگران مي
سـازد كـه ارتكـاب    فرد را به هيواليي ضد اجتمـاعي بـدل مـي   خورد و ارتكاب جرم پيوند مي

روحي  ةتوانند جنبجرائمي كه نه تنها مي .دهدجرائم گوناگون را عادت رفتاري خود قرار مي
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و جسمي عليه اشخاص داشته باشند، بلكه اموال و مالكيت و امنيت و آسايش عمومي را نيـز  
نكه در كليه جرائم ديگرآزارانه هدف مجـرم، آزار  شايد بتوان با نظر به اي .دهندهدف قرار مي

ها است نتيجه گرفت كه اصوالً تمامي جرائم ديگرآزارانه عليه اشخاص بوده و قرار دادن انسان
ايـن  . برخي از آنها در زمره عليه اموال و مالكيت يا امنيت و آسايش عمومي نادرسـت اسـت  

 .ت ميان هدف جرم و ماهيت آن تفسـير كـرد  توان ناشي از ناآگاهي نسبت به تفاوايراد را مي
تـوان فـردي را   مثالً مـي  .تواند هر موضوع قابل تصوري قرار گيردهدف از انجام يك جرم مي

در اينجا هدف از جرم، انتقام از . ربايدتصور نمود كه با هدف انتقام از فردي، اتومبيل او را مي
در . ل و مالكيـت اسـت نخواهـد داشـت    ثيري در ماهيت جرم، كه عليه ماأيك فرد است اما ت

پايان بحث و در راستاي امكان بخشيدن به پيشگيري از جرائم ديگرآزارانه جا دارد بـه چنـد   
-1. با جـرائم ديگرآزارانـه نيـز پرداختـه شـود      ةدر شناخت، پيشگيري و مقابل مؤثرپيشنهاد 

نـه و لـزوم   در پـرورش شخصـيت ديگرآزارا   مـؤثر محيطي و تربيتـي   شناخت عوامل زيستي،
 -2... ها، مشاوران رواني خانواده، مدرسه، دانشگاه ورسانه آگاهي بخشي نسبت به آنها توسط

تكـوين شخصـيت    ةهاي ابتال به ديگرآزاري در كودكان، كـه در اولـين مرحلـ   شناسايي نشانه
لـزوم برخـورد علمـي بـا مـوارد       -3 ....)توسـط والـدين، آموزگـاران و   ( ديگرآزارانه قرار دارند

بـه روز   -4. زني نسـبت بـه فـرد ديگـرآزار    ديگرآزاري و پرهيز از هرگونه خشونت يا برچسب
توجـه خـاص    -5. هاي درماني و اختصاص مراكز خاص جهت اصالح ديگرآزارانرساني روش

قانونگذاران و نهادهاي حقوقي نسبت به عدم، وجود يا چگونگي مسئوليت كيفري افراد مبتال 
انديشيدن تدابير خاص رفتاري در صـورت وجـود مسـئوليت     -6اص به ديگرآزاري به طور خ

سـازي فضـاي زنـدان در راسـتاي     كيفري نسبت به چگونگي اعمال مجازات و حتي مناسـب 
  .اصالح هر چه بيشتر ديگرآزاران
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	11. جرائم ديگرآزارانه عليه اموال و مالکيت:
	در جرائم ديگرآزارانه عليه اموال و مالکيت، فرد ديگرآزار يا از آسيبي که به اشياء وارد ميکند و انسان پنداري آنها لذت ميبرد، يا با ديدن رنج صاحب آن شيء در مواجهه با آسيب ديدن و نابودي مال متعلق به خود، به ارضا ميرسد. جرائم ديگرآزارانه عليه اموال بسيار...
	1.11. تخريب ديگرآزارانه:
	آسيب زدن جزيي يا کلي به اموال متعلق به ديگران با هدف تحميل رنج به آنها و رسيدن به ارضا از اين طريق، تخريب ديگرآزارانه است. مثالهاي اين جرم آنقدر فراواناند که نام بردن از تمامي آنها نامقدور است اما با نگاهي به زندگي روزمره هم ميتوان مصاديق فراواني ا...
	2.11. سرقت ديگرآزارانه:
	سرقتي که در آن انگيزه مالي وجود نداشته باشد و سارق جرم را با هدف رنج دادن مالباخته انجام دهد سرقتي ديگرآزارانه است. همچنين سرقتي ساده و با هدف مالي که مقرون به آزار اذيت باشد نيز ديگرآزارانه محسوب ميشود. به شرط آنکه اين آزار و اذيت با هدف قانع کردن ق...



