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  پیشگفتار
  

  گیرى روانشناسى جنایى فرایند شکل
یکى از بزرگترین مشکالت بررسى رفتار جنایى این است که هر گونه کوشـش بـراى درك آن نیازمنـد شـناخت     

مسأله جرم و جنایت که قرنها مورد بحث فالسفه قـرار گرفتـه بـود، بـا     . هاى علمى است گستره وسیعى از شاخه
امـا بـه رغـم    . شناسى در اواخر قرن نوزدهم به کوششهاى نظامدارى منتهى شـد  جامعهشناسى و  گسترش زیست
شناسـى، روانشناسـى و    هـاى بنیـادى از جامعـه    شناسـان و آمـارگران در تحلیـل جـرایم، نظریـه      مشارکت انسان

  .روانپزشکى نشأت گرفتند
ن یک شاخه تجربـى آغـاز   توجه روانشناسان به جرم و قانون از بدو استقرار روانشناسى به عنوا

، پیشگام روانشناسى بالینى در سالهاى پایانى قرن نوزدهم میالدى، قبل از آنکه نخسـتین کلینیـک   1ویتمر .شد
در دانشگاه پنسـیلوانیا پرداخـت    2»رفتار جنایى«درسى تحت عنوان بنیان گذارد، به ارائه  1896روانشناسى را در سال 

. نتایج پژوهشهاى خود درباره نوجوانان بزهکار را منتشر کـرد  1904در سال  4هال). 1987، 3رینولدز نقل از مک(
. بـا اسـتقبال عمـومى مواجـه شـد      5بـه وسـیله مونسـتربرگ   » بررسیهاى تجربى فرایند دادگاههـا «سپس انتشار 

همچنین تقریبا همزمان با تأسیس اولـین نمونـه کلینیـک هـدایت کـودك بـراى بزهکـاران بـه وسـیله ویتمـر،           
و  7با مشارکت یک روانپزشک و یـک روانشـناس بـه نامهـاى هیلـى      6»دردمند شیکاگو یتوى نوجوانان روانانست«

بدین ترتیب، روانشناسان بالینى، تربیتـى و  ). 1995، 9برن نقل از بالك(بنیان گذاشته شد  1909سال  در 8فرنالد
ت کیفرى و مجرمان بـر عهـده گرفتنـد و    ، نقشهایى را در ارائه خدمات به دادگاهها، مؤسسا10روانشناسان زندانها

شـناختى در نیمـه اول قـرن بیسـتم تبـدیل شـد        روانشناسى به مهمترین منبع پژوهشهاى جـرم 
  ).1972، 11برودسکى(

در خالل سه دهه اخیر، توجه روانشناسان نسبت به نظام قانونى از سر گرفته شده است و شاهد این مدعا از 
انجمـن  «و  12»جامعـه روانشـناختى انگلسـتان   «نـوان روانشناسـى و قـانون در    هایى تحـت ع  سویى ایجاد شاخه
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و از سوى دیگر، انتشار آثار متعددى در زمینه روانشناسى و مسائل قـانونى در دهـه اخیـر     13»روانشناختى امریکا
  ).1995برن،  بالك(است 

کنـد بلکـه از    ات قضایى توجـه نمـى  اما روانشناسى تنها به رفتار مجرمان، شهود یا رغبت روانشناختىِ مقام
ها در باب مسائلى مانند بازشناسـى و حافظـه،    اى مساعد براى آزمون نظریه هاى حقوقى به عنوان زمینه مجموعه

  .جوید ها نیز سود مى14گیرى یا تغییر بازخورد فرایند تصمیم
هـاى تجربـى و کـاربردى     ینهدر حال حاضر، کاربرد روانشناسى در قلمرو قانون، توجه تمامى متخصصان زم

روانشناسى را نسبت به خود معطوف کرده است و این کاربردها آنقدر متنوعند که محال است بتوان آنها را تحت 
  .یک عنوان ارائه کرد یا آنکه در یک اثر به تمامى آنها پوشش داد

روانشناسان به چگونگى اجراى قوانین و نظام عدالت اجتماعى نظـر دارنـد و    15در بررسیهاى روانى ـ قانونى 
براى مثال به ارزشیابى صحت شهادت، صداقت شهود، شرایط اداى شهادت، کمک به بازپرسان و قضات در فرایند 

رم و گیرى با تعیین ویژگیهاى شخصیت مجرمان و یا پیشنهاد چگونگى مجازاتها با در نظر گرفتن نوع جـ  تصمیم
در حالى که بسیارى دیگر از روانشناسان تمـام هـم خـود را صـرف درك و شـناخت      . پردازند شخصیت مجرم مى

کنند و با بررسى تاریخچه زندگى، استفاده از روشهاى تشخیصـى   مجرم و تبیین رفتار جنایى به خودى خود مى
انعکاس این . گمارند مانگرى همت مىروانشناختى و درجه خطرناك بودن مجرم به پیشنهاد و اجراى روشهاى در

تحت عناوین روانشناسـى قـانونى و روانشناسـى    » جامعه روانشناختى انگلستان«بندى  هدفهاى دوگانه در تقسیم
  جنایى به خوبى مشهود است

کند تا به علـوم   ما را مجبور مى 16زا پیچیدگى پدیده جرم، مشکالت تبیین رفتار انسانها و تعدد عوامل جرم
شناسى، روانپزشکى، اقتصـاد   ، حقوق کیفرى، جامعه18شناسى جنایى ، زیست17شناسى جنایى ختلف مانند انسانم

و روانشناسى متوسل شویم تا ضمن برجسته کردن نقش روانشناسى جنایى در این میان، به تـألیفى خـالق کـه    
کند، دست  مشترك فراهم مى امکان درآمیختگى حقایق نسبى و عناصر نامتجانس را براى رسیدن به یک دیدگاه

  .یابیم
دانیم بلکه بر این باور نیز نیستیم که  تردید ما نه تنها جرم و جنایت را یک پدیده صرفا روانشناختى نمى بى

هـاى روانشـناختى تبیـین کـرد، همانگونـه کـه در قلمروهـاى         بتوان رفتار جنـایى را فقـط بـا تکیـه بـر نظریـه      
بـه  . توان به چنـین تبیینهـایى دسـت یافـت     روانپزشکى، اقتصاد یا تاریخ نیز نمى شناختى، شناختى، مردم جامعه

اى که حامل پاسخهاى اصلى براى مهار و پیشگیرى جرایم است در نظر  عبارت دیگر، ما روانشناسى را تنها شاخه
اسـتفاده از   توانـد بـدون   شناسى، روانشناسى یا هر شاخه علمـى دیگـر نمـى    گیریم و عقیده داریم که جامعه نمى
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با بنابراین، . در باب جرم را بیان کند» واقعیت بنیادى«هاى دیگر علمى،  دستاوردهاى پژوهشى و کاربردى شاخه
کننده انواع رفتارهـایى اسـت کـه مسـتحق      توجه به این نکته که در هر جامعه، قانون نه تنها تعیین

اساس نظامهاى اخالقى و حقوقى هـر  کیفرند بلکه چگونگى مواجهه جوامع مختلف با مجرمان نیز بر 
مسـائل  «منحصـر بـه فـرد بـراى     » علمى«حلهاى  شود، هر نوع ادعا در یافتن راه جامعه مشخص مى

حـل   تواننـد بـه تنهـایى بـه     هاى علمى نمى عقیده داریم که هیچ یک از شاخهدانیم و  را نادرست مى» جنایى
ات الزم را در اختیار نظامها و مرجعهاى قانونگذارى قـرار  تواند اطالع چنین مسائلى دست یابند بلکه علم فقط مى

دهد و به مجریان نظامهاى قضایى و انتظامى در تحقق قوانین یارى رساند، بـدون آنکـه توانـایى تغییـر دادن یـا      
نمایـد ایـن اسـت کـه نظامهـاى قضـایى و        به عبارت دیگر، آنچه ضرورى مـى . جانشین کردن آنها را داشته باشد

در ایـن میـان،   . هاى نظرى و کاربردى از نیروهاى جدیدى برخـوردار شـوند   یى در بسیارى از زمینهبخصوص جزا
بخش جزایى بخشى است که بیش از همه با روانشناسى بالینى و جنایى سر و کار دارد، و این در حالى است که 

انون به مشـارکتى کـه ایـن    هنوز جایگاه روانشناسى در قلمرو نظام قضایى ما مشخص نیست و نه تنها مجریان ق
تر و دقیقتـر قـوانین برعهـده داشـته باشـد توجـه چنـدانى ندارنـد بلکـه           تواند در اجراى انسانى شاخه علمى مى

سازى متخصصانى که بتوانند از عهـده ایـن مهـم برآینـد، هـیچ گـامى بـر         هاى دانشگاهى نیز در راه آماده برنامه
توان از دستگاه قضـایى انتظـار داشـت تـا از      زى متخصصان هرگز نمىسا اند و بدیهى است که بدون آماده نداشته

  .خدمات آنان بهره گیرد
سال از زمانى که نگارنده این سطور درس روانشناسى جنایى را به دانشجویان مشتاق ارائه داده  20بیش از 
ــ کـه هیچگونـه    » عمومىروانشناسى «گذرد اما در حالى که در بیشتر دانشگاهها گرایشى تحت عنوان  است مى

دهد هنوز هم  کند ـ به بقاى خود ادامه مى التحصیل آن ایجاد نمى آمادگى یا مهارت خاصى را در دانشجویان فارغ
نگارنده بر . شود روانشناسى جنایى به عنوان یک درس، آنهم یک درس اختیارى، در دوره کارشناسى تدریس مى

اش بـه تعـداد    جنایى ـ به دلیل کاربردهاى گسترده و خدمات ارزنـده   این باور است که از سالها پیش روانشناسى
اى کـه بـراى    کثیرى از افراد، نقش مؤثر آن در بهبود وضع نابسامان جوامـع کنـونى و بـاالخره بـازار کـار بـالقوه      

 بایست به عنوان یک شاخه تخصصى پژوهشى و کاربردى در زمره گرایشـهاى  کند ـ مى  التحصیالن ایجاد مى فارغ
  .گرفت هاى کارشناسى ارشد، قرار مى دوره

جنـایى در مقایسـه بـا     هدف اصلى این اثـر از سـویى ارزشـیابى پیامـدهاى پژوهشـهاى اخیـر روانشناسـى       
آوردهاى سنتى و از سوى دیگر، بررسى اصول و روشهاى مداخالت روانشناختى در مـورد شـهود، متهمـان،     روى

هاى دیگر روانشناسى و بررسى مرزهـاى مشـترك آنهـا بـا قـانون       ه جنبهمجرمان و متخلفان است و اگر گاهى ب
اما بـا یـد متـذکر شـویم کـه در سراسـر ایـن اثـر، بـه          . شود تنها براى درك بهتر رفتار جنایى است پرداخته مى

کنیم که حل  اى کاربردى تلقى مى نگریم بلکه آن را شاخه روانشناسى جنایى تنها به عنوان یک دانش نظرى نمى
  .کند اند، دنبال مى مشکالت نظامهاى اجتماعى و افرادى را که در چهارچوب آنها قرار گرفته

گیریهـاى   مؤلف در این اثر نیز مانند آثار دیگر، کوشش کرده است تا بـا ارائـه دیـدگاههاى متفـاوت، جهـت     
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امکان آخرین تحوالت نظرى و گیریهاى یکجانبه یا متعصبانه اجتناب کند و تا حد  مکمل و گاه متناقض از موضع
اما متأسفانه دستیابى به آمـار و ارقـام   . المللى را در اختیار خوانندگان بگذارد کاربردى سالهاى اخیر در سطح بین

  .شناختى در داخل کشور میسور نگردید دقیق و پژوهشهاى فاقد مشکالت روش
دیـدگاههاى کنـونى و ترسـیم طیـف گسـترده      هـا، ارائـه    گیرى نظریه در این اثر ضمن بررسى فرایند شکل

امید اسـت کـه   هاى آموزشى نیز تأمین گردند و  مشارکتهاى روانشناس در قلمرو جنایى، کوشش شده تا جنبه
توانسته باشیم دست کم بخشى از نیازهاى روانشناسان و دانشجویان سطوح مختلـف روانشناسـى،   

ت و باالخره تمامى کسانى را که بـا مجرمـان و   شناسان، پزشکان، روانپزشکان، قضا حقوقدانان، جرم
اما دانشجویان ما بایـد بداننـد کـه روانشناسـى جنـایى عمـدتا        .پدیده جرم سر و کار دارند، برآورده سازیم

اى از روانشناسى بالینى است و بدون آمادگى الزم در قلمروهـاى تشـخیص و درمـان و در دسـت داشـتن       شاخه
. پـذیر نیسـت   روانشناسى مرضى، انجام فعالیتهاى بـالینى در قلمـرو جنـایى امکـان    اطالعات زیر بنایى در زمینه 

شـود تـا بـراى درك     هاى ذکر شده نیستند توصـیه مـى   بنابراین به دانشجویانى که داراى آمادگى کافى در مقوله
کتـب دیگـر و    اند و یافتن ارتباط آنها بـا زنجیـره بـالینى، بـه مطالعـه      عمیقتر مسائلى که در این اثر مطرح شده
  .بخصوص مقاالت و مجالت معتبر بپردازند

  نماى کلى این اثر
اى در نظر گرفت، جایگاه روانشناسى جنـایى در مجموعـه    توان آن را به مثابه مقدمه در فصل اول این اثر که مى

انـد   داختـه هاى روانشناسى و در ارتباط با تمامى دانشهایى که از زوایاى مختلف به بررسى جرم و مجـرم پر  شاخه
  .تعیین شده است

پذیر باشد و مدرس  اند که استفاده مستقل از هر فصل امکان اى تدوین شده به گونه) 6تا  2(فصلهاى بعدى 
  .را در انتخاب فصول مورد نیاز برحسب نوع و سطح آموزشى که بر عهده دارد مجاز سازد

  روانشناسى در قلمرو عدالت: فصل اول
نگر به بررسى روابط روانشناسى  رائه تعاریف جرم از دیدگاههاى قراردادى، تعارضى و تعاملىدر این فصل پس از ا

آنگاه کاربردهـاى  . شود گیرى روانشناسى قضایى و روانشناسى جنایى پرداخته مى شناسى و چگونگى شکل با جرم
طـور جداگانـه مـورد    شناختى روانشناسى قضایى بـه   روانشناسى در قلمروهاى مختلف قضایى و ویژگیهاى روش

تواند علـل   در پایان، با توجه به این نکته که دستیابى به آمار جرایم در کشورهاى مختلف مى. گیرد بحث قرار مى
هاى آمارى در مورد جرایم و میزان انطباق  جرم را روشن کند و در اتخاذ روشهاى پیشگیرى مؤثر باشد، انواع داده

  .ودش آمارهاى رسمى با واقعیت بررسى مى
  شناسى جرایم دیدگاههاى مختلف در زمینه علت: فصل دوم

از آنجا که هدف اصلى این اثر، بررسى جرم از دیدگاه روانشناختى است و در خالل تعریف جرم در فصل اول بـه  
. شـوند  هاى اخیر به صورت جداگانه مطرح نمى شناختى اشاره شده است در این فصل، نظریه آوردهاى جامعه روى

شـناختى بـا    هاى روانى ـ زیسـت   شناسى، نظریه وهله نخست، به علت روابط تنگاتنگ روانشناسى با زیستاما در 
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در . گیرنـد  شیمیایى و ریختهاى بدنى ـ مزاجى مورد نظر قـرار مـى    بررسى نقش عوامل ژنتیک، بررسیهاى زیست
ه روانشناسـى نیـز تحـت سـلطه     شوند اما با توجه به این نکته کـ  آوردهاى روانشناختى مطرح مى وهله دوم، روى

ها و سبک عمل هر روانشناس مؤثرند و جـرم نیـز    تفسیر یافته هاى متفاوتى قرار دارد که بر نوع پژوهشها، نظریه
هـاى   شـود، نخسـت بـه نظریـه     مانند هر پدیده دیگر در چهارچوب دیدگاه روانشناختى خاص مؤلفان تبیین مـى 

هـاى   سپس در چهارچوب نظریـه . شود پویشى پرداخته مى دیدگاه روان گرى و دلبستگى به عنوان دو تحلیل روان
آنگـاه  . شـوند  هاى دو فرایندى، کنشى ـ ابزارى، یادگیرى اجتماعى و همخوانى افتراقى بیان مـى   یادگیرى، نظریه

دراك آوردهایى مانند خودمهارگرى، مسند مهارگرى، ا دیدگاههاى شناختى در قلمرو جرایم با بیان سبکها و روى
در پایان، جرم در چهارچوب شخصیت . گردند اجتماعى، نظریه مهارگرى و روابط تحول اخالقى با جرم مطرح مى

، ارتباط این ابعاد با جرم و نتایج تحقیقاتى که در این زمینه انجـام  19با تأکید بر ابعاد شخصیت در نظریه آیسنک
  .شود اند برجسته مى شده

  رماختاللهاى روانى و ج: فصل سوم
پذیرند و نه تنها بیماران روانى را بـه علـت    از آنجا که بسیارى از مردم، ارتباط بین بیماریهاى روانى با جرم را مى

پندارند بلکه مبادرت بـه جـرایم وخـیم را نیـز      معنا و غیرقابل درك، خطرناك مى آمیز، بى ارتکاب اعمال خشونت
ز اشاره به مشکالتى که در راه بررسـیهاى علمـى رفتارهـاى    دانند، در فصل سوم پس ا ناشى از بیمارى روانى مى

بنـدیها و متغیرهـا وجـود دارنـد، نتـایج پژوهشـهایى مطـرح         مجرمانه و بیماریهاى روانى در سطح تعریفها، طبقه
شـوند کـه بـه     بنابراین، ابتدا نتایج تحقیقاتى منعکس مـى . اند شوند که اعتبار چنین فرضهایى را بررسى کرده مى

سـپس بیماریهـایى ماننـد    . اند فراوانى بیماریهاى روانى در مجرمان و شیوع جرم در بیماران روانى پرداختهمیزان 
دردمندى که داراى همبستگى بیشترى با جرایم  روان گسیختگى، اختاللهاى خلقى و بخصوص افسردگى، و روان

دردمنـدى یـا    دردمنـدى، جامعـه   روانشوند و به علت تأکید بسیارى از محققان بر ارتباط بـین   هستند، بیان مى
اختالل شخصیت ضد اجتماعى با جرم، جایگاه این اختالل در مقوله اختاللهاى شخصیت و ضوابط آن بر اسـاس  

برجسـته   (DSM IV-TR)آمـارى انجمـن روانپزشـکى امریکـا      چهارمین مجموعه بازنگرى شده تشخیصـى و 
در بخش پایانى فصل سوم، دیدگاهها و پژوهشهاى مختلف در زمینه رابطه بین معلولیت عقلى با جـرم  . گردد مى

  .گیرد مورد نظر قرار مى
  آوردهاى روانشناختى نسبت به جرایم وخیم روى: فصل چهارم

بنـدى   با توجه به تأثیر عمیق و درازمدت برخى از انواع جرایم بر قربانیان و جامعه، فصل چهارم به توصیف، طبقه
اما از آنجا کـه اغلـب   . شود اختصاص داده مى) پرخاشگرى، خشونت و جرایم جنسى(شناسى جرایم وخیم  و علت

دانند و برخى از پژوهشگران نیز  آمیز مى ونتمردم، مصرف مواد را یکى از علل بارز اعمال مجرمانه و بخصوص خش
تواند از تأثیر مستقیم مصرف مواد، نیاز به تهیه و نظام پخش و معامالت آن به وجود  بر این باورند که خشونت مى

آید، در این فصل پس از اشاره به انواع مواد، حد تأثیر هر یک از آنها در وقوع جرایم وخـیم بـا توجـه بـه نتـایج      

                                                           
19 .  Eysenck, M. W. 
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  .گیرد ى علمى کنونى مورد بررسى قرار مىپژوهشها
در قسمت دوم این فصل، نخست بر افزایش قابل مالحظه تحقیقات روانشناختى در قلمرو انحرافها و جرایم 

که در برگیرنده  DSM IV-TRبندى اختاللهاى جنسى بر اساس  شود، طبقه جنسى در سالهاى اخیر تأکید مى
گردد و سپس جرایم وخـیم جنسـى    اها و اختاللهاى هویت جنسى است ارائه مىنارسا کنشیهاى جنسى، پارافیلی

بنـدى و ویژگیهـاى    مانند تجاوز و سوء استفاده جنسـى از کودکـان از زاویـه فراوانـى، موقعیتهـاى بـروز، طبقـه       
  .گردند شوند و در پایان فصل، دیدگاههاى نظرى درباره جرایم جنسى مطرح مى روانشناختى برجسته مى

  روانشناسى شهادت و شهود و نقش روانشناس در دادگاه: پنجمفصل 
با توجه به اهمیت شهادت و ویژگیهاى روانشناختى شهود و بخصوص به دلیل جایگـاه خـاص شـهادت در نظـام     
قضایى ما، در این فصل در وهله نخست به بیان اجمـالى سـیر تـاریخى روانشناسـى شـهادت و شـهود خـواهیم        

ها با در نظر گرفتن تأثیر شرایط  حافظه شهود عینى در سطح دریافت حسى و ادراك دادهدر وهله دوم، . پرداخت
ماننـد احساسـها، بازخوردهـا، نیازهـاى     (و فـاعلى  ...) زمان مشاهده، پیچیدگى رویداد، نـور و   مانند مدت(عینى 

ى، تأثیر جرایـد، شـایعات،   بررسى خواهد شد و عوامل مؤثر بر به یادآورى رویداد مانند فاصله زمان...) جسمانى و 
سپس تحت عنوان اداى شهادت، ابتدا به نقش روانشناسى در . بحثهاى گروهى نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت

شود و آنگاه  تعیین مساعدترین شرایط اداى شهادت با توجه به تأثیر سوگند و اظهارات پیشین گواه، پرداخته مى
و محتواى پرسشها و شیوه اداى شهادت بر فرایند بازپرسى مورد نظر قرار  تحقیقات روانشناختى درباره تأثیر نوع

شاهد از دیدگاه ) احتراز از دروغ(و صداقت ) دورى از اشتباه(در وهله سوم، به بحث دوگانه صحت . خواهد گرفت
شـاهد،  شود و به همین منظور در بخش ارزشیابى اظهارات شهود، با پذیرش فرض صداقت  روانشناختى اشاره مى

شود و در قسمت ارزشیابى اعتبـار شـاهد، حـد صـداقت وى از زاویـه       هاى صحت اظهارات وى تأکید مى بر نشانه
در پایان فصل پنجم، نقشهاى مختلف روانشناس به عنوان کارشناس در دادگاه بـه  . گردد روانشناختى بررسى مى
  .شوند طور اجمالى مطرح مى

  مرو روانشناسى جنایىپیشگیرى و درمانگرى در قل: فصل ششم
هاى مختلف درمانگرى مجرمان به طور کلى و درمانگرى مجرمان  در این فصل روشهاى پیشگیرى از جرایم، شیوه

از آنجا که با توجه به ضرورتهاى انسانى، اقتصادى و اجتمـاعى عصـر حاضـر، پیشـگیرى از     . شود وخیم مطرح مى
ر وهلـه نخسـت، مسـأله پیشـگیرى از جـرم بـه مـوازات مفـاهیم         جرایم بر هر اقدام دیگرى تقدم دارد بنابراین د

گـردد کـه از    اما بر ایـن نکتـه تأکیـد مـى    . شود پیشگیرى اولیه، ثانویه و ثالث در قلمرو بهداشت روانى مطرح مى
اى مواجـه   سویى، متمایز کردن پیشگیریهاى اولیه و ثانویه در قلمرو جرم و بزه بـا محـدودیتهاى قابـل مالحظـه    

و از سوى دیگر، اتخاذ راهبردهاى مؤثر براى پیشگیرى از بزهکارى مستلزم شـناخت دقیـق هدفهاسـت؛    شود  مى
هدفهایى که در حال حاضر در سه مقوله اصلى مداخالت زودرس، کاهش مداخالت قـانونى و کـاهش فرصـتهاى    

اصـلى مـداخالت    و هـدفهاى ) پیشـگیرى ثالـث  (در وهله دوم، درمـانگرى مجرمـان   . گیرند ارتکاب جرم، قرار مى
گردد که هدف اصلى درمـانگرى روانشـناختى، تغییـر زمینـه      نکته برجسته مى شود و این روانشناختى مطرح مى

تکرار اعمال مجرمانه است و تغییر رفتار مجرمانه به خودى خود، هـدف غیرمسـتقیم ایـن درمـانگرى محسـوب      
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گیـرى نظـرى روانشـناس اسـت، روشـهاى متفـاوت        اما از آنجا که دستیابى به این هدفها نیز تابع جهت. شود مى
گـردد و   مداخالت روانشناختى، میزان و نوع اثربخشى هر یک از آنها با تکیه بر نتایج پژوهشهاى مختلف بیان مى

باالخره در وهله سوم، به روشهاى درمانگرى مجرمان پرخاشگر، مبتالیان به اختالل شخصـیت ضـد اجتمـاعى و    
  .گردد هاى پیشگیرى از عود اختالل در گروه اخیر، برجسته مى شود و شیوه مجرمان جنسى پرداخته مى

  سخن آخر
تردیـد هسـتند    بـى . سخن آخر اینکه تدوین این اثر تنها با سرمایه عشق نگارنده به شما دانشجویان، تحقق یافت

امـا بـاور مـن ایـن     . مای دانند در زمان نوشتن این اثر بر ما چه گذشته است و در چه شرایطى بوده کسانى که مى
و رسالت ما معلمان نیز تداوم راهى هر انسان در برهه کوتاه زندگى خود رسالتى را بر عهده دارد است که 

ایم و شاید برهه کوتاه دیگرى نیز بپیماییم؛ راهى که جز خدمت به انسانهاى نیازمنـد و دردمنـد    است که پیموده
ز تحمل محرومیتها، سختیها و گذار از فراز و نشیبها به سر منـزل  اى را دارم که پس ا حالت مسافر خسته. نیست

اما این مقصود چه بوده است؟ من اعتقاد راسخ دارم که مشعلى را که بـا تحمـل مشـکالت    . مقصود رسیده است
ر توانند فروزان نگـه دارنـد و بـا واگـذا     ام مى ام، دانشجویان پیشین و کنونى فرسا تا به این نقطه حمل کرده طاقت

تواند و نباید قائم  چه، یک جامعه پویا، نمى. کردن بهنگام آن به دیگران، تعهد انسانى و علمى خود را انجام دهند
هر کس برحسب قوانین طبیعت، دیر یا زود راه خویشتن را در این جهان به پایان خواهد رساند امـا  . به فرد باشد

هاى زندگى  پس تربیت انسانهاى بیدارى که در برابر جاذبه. حرکت انسانى در جهت تعالى باید همچنان ادامه یابد
مادى و ضد ارزشها سر فرود نیاورند، سختى راه را تحمل کنند و نه تنها نسبت به رسـالت انسـانى خـود هشـیار     

  .بلکه در راه هشیار کردن دیگران نیز بکوشند، رسالت اصلى ماست باشند
هاى نیـرو بخـش    دل و رنج و مالل نیست اما از بیان احساس و انگیزهدانم که یک اثر علمى جایگاه درد  مى

کنم که زمان انـدك و   پس در همین حد بسنده مى. ام گریزى نبود در تداوم راه و پیمانى که با خداى خود بسته
ر انسانى سخنهاى ناگفته و نانوشته و آثار به فعل در نیامده بسیار است و امروز با قبول هر گونه خطایى که هر اث

این نوشته را بیش از پیش به شما دانشجویان، این دیگر فرزندانم کـه فـروغ گـم    تواند داشته باشد  مى
  .کنم نگرم، تقدیم مى تان مى را در غرور شکوفایى» آرش«گشته 
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